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প্রসূনকল্পমিদং নিবেদয়ামি__ 

পাণ্ডিত্যের্ভবত! প্রসুনসদৃশৈ, বিপ্রো বুধঃ সেব্যতে 
বৈদগ্ধ্যৈণসঙ্গতৈশ্চ ভবতা, জ্ঞানী রৃধো গম্যতে । 
তবদৃবৈদগ্ধ্যযশঃসৃধাধবলিতাঃ রাষ্ট্রে প্রধানাঃ জনা: 

ত্বদ্বৈদগ্ধ্যবিভা প্রকাশয়তু মে, কর্মোদ্যমং জীবনমূ । 

অসংস্কৃতা যথা বালা মমৈষ] সুলিপিস্তথা । 

স1 যত্ততো ময়! তুভ্যং বিদগ্ধায় প্রদীয়তে ॥ 

জ্ঞানতে ইজ্জানতো। বাপি যং করোমিশুভাশুভম্ । 

তৎসন্নদ্ধং ত্বয়ি ন্যস্তং তদেব তবপূঁজনম্ । 

শ্রাবণী পৃিম। 

্রস্থকারোহহ্ম 





উপক্রমণিকা 
শ্রীরামঃ শরণম্ 

আচাঁধ্য শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন বিরচিত ভাষাপরিচ্ছেদ-_-এক অনুপম গ্রন্থ । 

বৈশেষিক স্যায়শান্ত্রে প্রথম প্রবেশার্থী ব্যক্তির পক্ষে এরূপ উত্তম গ্রন্থ আর 
দ্বিতীয় নাই। যদিও আরও কয়েকখানি প্রাথমিক ন্বায়গ্রস্থ আছে--তাহা 
ভাষাপরিচ্ছেদের মত স্বলিখিত নহে। ইহার সরলতা, বিষয়বিস্তাস, এবং 
রচনাকৌ শল অত্যন্ত সুচিন্তিত । 

“ভাষাপরিচ্ছেদ” নামটির অর্থ হইল ন্যায়পরিভাষা গ্রন্থ । পরিচ্ছেদ শবের 

অর্থ হইল সংগ্রহ, আর ভাষ] শব্দ স্যায়পরিভাষ। অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। বর্গ, 

সর্গ, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি শব্দের দ্বার! যেমন গ্রন্থের বিচ্ছেদ বা মধ্যবন্তী বিরাম 

বুঝায়, সেইরূপ পরিচ্ছেদ শব্দে সংগ্রহ অর্থও অভিধানে পাওয়া যায় । অথবা 
ভাষ। শবে ন্যায়পরিভাষা, তাহার (পরি ) সর্বব ( চ্ছেদ ) খণ্ড অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, 

অনুমান, উপমান ও শব্দ এই পূর্ণ চারিখণ্ড লইয়া ষে গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, 

তাহাই ভাষাপরিচ্ছেদ । 

এই গ্রন্থে বৈশেষিকসম্মত সাতটি পদার্থকে ন্যায়সম্মত করা হইয়াছে । 

ইহা পূর্ববাচাধ্যদিগের অনুসৃত পন্থা । ন্যায়দর্শনে যে যোড্শ পদার্থের উল্লেখ 

আছে, তাহার মধ্যে প্রমাণ ও প্রমেয় এই ছুইটি পদার্থের বিঞ্পেষণই নব্যন্যায়ের 

বৈশিষ্ট্য । 

ভাষাপরিচ্ছেদ--সেই পথেরই উদ্্বল আলোকন্তস্তরূপে পরিগণিত । 

হ্যায়মতে “বিশেষ” পদার্থ স্বীকৃত ন। হইলেও এবং বিশেষ পদার্থ স্বীকৃত হওয়ার 

জন্য “বৈশেষিক” এই নামটি দর্শনান্তরের বোধক হইলেও পরবর্তী আচার্য্যগণ 
নব্যন্তায়ের মধ্যে বিশেষ পদার্থকে স্থান দিয়। একটি অবশ্য চিন্তনীয় বিষয়ের 

অভাব দূর করিয়াছেন। পরমাণু ও অন্ত নিত্যপদার্থগত পরস্পর ভেদকধন্মন 

স্বীকার না করিলে মুদ্গারস্তক বীজাণু ও “ষারস্তক বীজাণুগত ভেদের কোনও 

কারণ দেখান যায় না। আকাশ, কাল, দিব ও আত্মা বিভব পদার্থ চতুষ্টয়ের 

পরস্পর ভেদক ধর্ম এবং আত্মারও পরস্পর ভেদ বোধক ধর্ম না মানিলে বা 

অস্বীকার করিলে ইহাদের পার্থক্য বিশ্লেষণ অসম্ভব হইয়া! উঠে। ক্ষিত্যাদি 



জন্যপদার্থে জাতিই ভেদকধর্থ বিদ্যমান থাকায় তাহাতে “বিশেষ” মানিবার 

প্রয়োজন হয় না । 

স্যায়শান্ত্রের চিস্তাধারাকে অবিচ্ছিন্ন না রাখিলে কেবলমাত্র গ্রস্থপাঠেই 

চরিতার্থ হওয়া! যায় না। যেমন ভাষাপরিচ্ছেদ (মুক্তাবলীতে ) বল! হইয়াছে 

যে ননু ভ্রব্যত্বজাতো কিং মানমূ ? ঘৃত জতু প্রভৃতিবু ভ্রব্যত্বাগ্রহাং। অর্থাৎ 
দ্রব্যত্ব ষে জাতি, ইহার প্রমাণ কোথায় ? দেখা যাইতেছে যে-ঘ্বৃত কখনও 

কঠিন, কখনও তরল, জতু (গালা) কখনও কঠিন, কখনও তরল, ইহাতে 

দ্রব্ত্বজাতিজ্ঞানের বাধা হইবে কেন? কঠিন হইলে পৃথিবীত্ব, তরল হইলে 
জলত্বজাতি উভয়ভাবেই ভ্রব্ত্ব (ব্যাপক ধর্ম) সিদ্ধ হয়। যুক্তাবলীতে শুধু 

বলা হইয়াছে-_ইহাতে দ্রব্যত্ের জ্ঞান হয় না। কেন হয়না? কারণ কখনও 

পৃথিবীত্ব বা কখনও জলত্ব জ্ঞান হইলে- ব্যাপ্যজাতির সন্দেহ ঘটিলে ব্যাপক 

জাতির নির্ণয় হয় না। ব্যাপ্যজাতির সন্দেহ ব্যাপকজাতির নিশ্চয়ের প্রতি 

প্রতিবন্ধক, এইসকল কথ চিস্তাসাপেক্ষ। 

মুক্তাবলীতে “ভাবভিন্নত্বম্ অভাবত্বম” অভাবের লক্ষণ করিতে যাইয়া 

ভাবপ্রতিযোগিক ভেদরূপ অভাবকে বুঝিতে হইবে, ইহাতে লক্ষ্য ও লক্ষণে 

অন্যোন্তাশ্রয় দোষ হইল । এস্থলে “কিঞ্চিৎসন্বদ্ধাবচ্ছিন্নপ্রত্ভিযাগিতানিরূপকত্বম 

অভাবত্বম্* ইহা, বলিতে পারা যায়। সংযোগ সমবায়াদি সন্বন্ধেরও 

প্রতিযোশিতা ও অনুযোগিতা মান। হয় বটে, কিন্তু তাহ! কোন সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন 

হয় না! সম্বন্ধের প্রতিযোগিতা ও অনুযোগিতার সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 

সন্বন্ধের অনবস্থা হইয়া পড়ে । আর যদি অভাবতবকে অখণ্ডোপাধিরূপে ধর! 

যায়, তাহ। হইলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে না। অথগ্ডোপাধির লক্ষণ করিতে 

হইলে বনু তর্কজাল বিস্তার করিতে হয়। এজন্য নিতান্ত নিরুপায়স্থলে 

অখণ্ডোপাধি স্বীকার করা যায় । এইজন্ কাধ্যত ব। কারণতাকে স্থলবিশেষে 

অখণ্ডোপাধি মধ্যে ধর। হুইয়] থাকে । ন্যায়শান্ত্রে কাধ্যতা ও কারণত] জ্ঞানই 

প্রধান বিচার্য্যবিষয় । জগংপ্রপঞ্চে কাধ্যকারণভাব ন্যায়শাস্ত্রে পৃর্ণভাবে 

স্বীকৃত। বষ্ত্রমান বিজ্ঞানবিদ্গণও জাগতিক বস্তসমূহের মধ্যে পরস্পর কাধ্য- 

কারণভাব উপলব্ধি করিয়াছেন । কাধ্যকারণভাব স্বীকার করিলেই নাস্তিকা- 

বাদ থণ্ডিত হইয়া ধায় । কি নব্যস্তায় কি প্রাচীনন্যায় অনুমানের প্রামাণ্য ছয়- 

ভাবে স্থাপিত করিয়াছেন, এই কারধ্যকারণভাবের ভিত্তির উপরে । অনুমান 
প্রমাণরূপে সিদ্ধান্তিত হইলেই ঈশ্বরানুমান প্রমাঁজ্ঞানের অন্তর্গত হইয়া! থাকে। 
এইজদ্ স্যায়শান্ত্র আস্তিকদর্শন মধ্যে পরিগণিত । 



চার্ববাকদর্শনমতে-__একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ, ইহা? অত্যন্ত স্তুলবৃদ্ছির 

সিদ্ধান্ত । অনুমানকে প্রমাপরূপে না মানিলে সংসারে ব্যবহারই চলিতে 
পারে না। বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে-__ প্রত্যক্ষ ও অনুমান--এই দুইটি প্রমাণ। 
জৈন ও সাংখ্যমতে-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ। ন্যায়মতে-_ 
প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্ধ এই চারিটি প্রমাণ । মীমাংসামতে-_প্রতক্ষ, 

অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলন্ধি এই ছয়টি প্রমাণ । বেদাস্তমতে 
_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অভাব এই ছয়টি প্রমাণ । 

যথা-_ 

“প্রত্যক্ষমেকং চীর্ববাকাঃ কণাদস্থগতো পুনঃ। 
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্ঞ্চ তে পুনঃ ॥ 

স্যায়ৈকদেশিনোহপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন। 

অর্থাপত্ত্য মহৈতানি চত্বাধ্যান্ুঃ প্রভাকরাঃ ॥ 

অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্র! বেদাস্তিনস্তথ! । 

সম্ভবৈতিহাযুক্তানি তানি পৌরাণিকাস্ততঃ ॥ 

এইভাবে প্রমাণ সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও ন্যায়শাস্ত্রে অন্যসকল প্রমাণকে 

খগ্ডুন করিয়। প্রমাণচতুষ্টয়কেই স্থাপন করিয়াছেন । বৈশেষিকদর্শন যদিও 
স্যায়দর্শনের সহযোগী, তাহা হইলেও উপমান ও শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ স্বীকার 

না করায় উভয় দর্শনের মধ্যে মত ব্যবধান বিদ্যমান । এইজন্য বৈশেষিক- 

দর্শনকে অনেকে অর্ধ বৈশেষিক বা অদ্ধ বৌদ্ধমতবাদীী বলিয়াছেন। 

বৈশেষিকদর্শন__ধর্ম, ঈশ্বর ও বেদকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ কর্রিয়াছেন। 

শব্দকে পৃথক্ প্রমাণ না! বলিলেও অনুমান প্রমাপান্তর্গত বলিয়! প্রামাণিক 

স্বীকার করিয়াছেন। 

স্যায়শবের অর্থ-পঞ্চাবয়বযুক্ত বাক্য । প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় 

ও নিগমন এই পাঁচটি অবয্নব। এই অবয্নব বাক্য শ্রবণে পরার্থানুমানসিদ্ধি . 

হয়। এইজন্য ন্যায়শবের ব্যুৎংপত্তি (নি+ই4ঘঞ) নীয়তে প্রাপ্যতে 

অর্থসিদ্ধির্েন স ন্যায়ঃ। হ্যায়শাস্ত্রের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষবিষয়ে বিশেষ কথা এই 

যে- চন্ষুরিজ্দ্রিয়কে তৈজস স্বীকার কর] হয়, এবং চক্ষুরিজ্ত্িয় হইতে রশি 

নির্গত হইয়। আলোক সহকৃত বস্তুকে গ্রহণ করে । কিন্তু শ্রবণেক্মিয় আকাশ- 

স্বরূপ বলিয়া শব্দ আকাশে উৎপন্ন হইলে সেই শবতরঙ্গ কর্পে পৌছায় । 

এইভাবে একটি ইন্ড্রিয় কার্য্য করে। ত্বগিক্তিয় সহ্ দ্রব্যাদির স্পর্শ, রসনেক্তরিয়ের 



সহিত খাদ্যাদির স্পর্শ হইলে- সেই সেই ইক্তরিয়জন্য শীতোষাদি বা! মধুরাদি 
জান হয়। 

অনুমানদ্বারা প্রমাজ্ঞান, উপমান ও আগ্তবাক্য দ্বার! প্রমাজ্ঞান সম্ভবপর 

হইয়া থাকে। এইজন্য এইগুলিও প্রমাণ। প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণমূ। 

যাহাদ্বারা বস্তর যথার্থ জ্ঞান হয়, তাহাই প্রমাগ। এই প্রমাপদ্ারাই প্রমেয়জ্ঞান 
সস্ভবপর হইয়া! থাকে। ্ 

্যায়শান্্রকে সর্বশান্ত্রের প্রদীপ বল! হইয়াছে। ন্থযায়শান্ত্রে ব্যুংপত্তি লাভ 
করিলে মকল শাস্ট্রেই প্রবেশলাভ করিবার অধিকার জন্মায় । 

ভাষাপরিচ্ছেদ তাহার প্রথম সোপান । 

এই গ্রন্থের সবিশদ বঙ্গানুবাদ আমার প্রিয় ছাত্র শ্রীমান গোপালচন্ত্র 
তর্কতীর্ঘ__ (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ) করিয়াছেন। শ্রীমান যথাসম্ভব 
সরল ভাষায় এই পুস্তকের অনুবাদ করিবার চেফ& করিয়াছেন। তবে 
স্যায়শান্ত্র সত্যই জটিল বিষয়। তাহাকে বঙ্গভাষায় সরলভাবে প্রকাশ করা 
দুরূহ, তথাপি শ্রীমান্ তর্কতীর্থ এ বিষয়ে সহজবোধগম্য করিবার জন্য সবিশেষ 
পা্ডিত্যপূর্ণ যত্গ্রহণ করিয়া! আমাদের সকলের আশীর্বাদ ও ধন্যবাদভাজন 
হইয়াছেন। তাহার এই অনৃবাদ কতদূর সাফল্যলাস্ত, করিয়াছে, তাহা 
ছাত্রগণই উপলব্ধি করিলে গ্রন্থকার ধন্য ও মফলকাম হইবেন। 

ইতি-- 

ডঃ শ্রীজীব ন্যায়ভী্ঘ 



নিবেদন 
প্রশস্তপাদমুনিবিরচিত বৈশেষিকসৃত্রভাষ্য অবলম্বনে সিদ্ধান্তমুক্তাবলী 
সমেত ১৬৮-টি কাত্তিকাবলী বিশ্বনাথ প্রণয়নয়ন করিয়াছেন । জনশ্রুতি আছে 

ষে তাহার পৌঁত্র মতাত্তরে শিল্ঠ রাজীবের অধ্যয়নের নিমিত্ত এই গ্রন্থ বিশ্বনাথ 

রচনা করেন। বৈশেধিকদর্শনোক্ত ভাষার অর্থাৎ সপ্তপদার্থীর পরিচ্ছেদ 
(নির্চন) অথবা! ভাষা -পরিভাষা-_পারিভাষিক কথা বা শব্দসমূহ সংগ্রহ 

দ্বার! এই গ্রন্থ রচিত হওয়ায় গ্রন্থখানির নামকরণ হইয়াছে “ভাষাপরিচ্ছেদ” । 

সিদ্ধান্তমৃক্তাবলীতে কারিকাবলীর সবিশদ ব্যাখ্য প্রদণিত হইয়াছে, কারণ 

কারিক'বলীতে সংক্ষিপ্তভাবে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্রের বীজ নিহিত আছে বা 

সপ্তপদার্থের কথা বল! হইয়াছে, এইজন্য সিদ্ধান্তমৃক্তাবলী অধ্যয়ন না করিলে 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্যক্রূপে উপলব্ধি হয় না। আর গ্রস্থারস্ভের পূর্বে 

পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত পাঠকের পরিচয় ঘটিলে দিদ্ধাত্তমুক্তাবলীর 

বিষয়টি বহুলাংশে সহজবোধগম্য হইয়। উঠিবে। 

দর্শনশাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুংপত্তি না৷ থাকিলে এই গ্রন্থের সকল স্থানে সরল বা 

সহজভাবে পদার্থের বিষয়টি পাঠকের অনুভূতির মধ্যে প্রস্ফুটিত বা বিকসিত 
হওয়। সুকঠিন। 

এই গ্রন্থে ব্যাপ্তি, হেত্বাভাস, পক্ষত ও উপাধি প্রভৃতি বিষয়গুলি “ন্যায়দর্শন” 

হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে । ইহাতে শব ও উপমিতি *ণ্ড সম্বন্ধে যাহা বণিত 

হইয়াছে, তাহাও দন্যায়দর্শনের” বিষয় । এবং বৈশেষিক পরিগুহীত দ্রব্যগুণাদি 

সপ্তপদার্থ সম্বন্ধে যাহা বল হইয়াছে, তৎসমস্তই *ন্যায়দর্শনেরই” প্রতিপাদ্য 

বিষয় । বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষের হেতু, করণ ও ব্যাপার নির্ববচনস্থলে ষড়্বিধ- 

সংযোগ-_সংযুক্তসমবায়, প্রভৃতির ব্যাপাররূপে নির্দেশ করিয়াছেন। মৃঙ্গ 
বৈশেষিকসুত্রে এই ষড়ূবিধ সন্নিকর্ষের কথ। উল্লেখ নাই । অলোকিকসন্নিকর্ষের 
কথা বিশ্বনাথ সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিকসূত্রে বা তাহার ভাসতে 

তিন প্রকার অলোৌকিকসন্নিকর্ষের মধ্যে কেবল “যোগজসন্নিকর্ষের” বিষয় 

পরিলক্ষিত হয়। অতএব নৈয়ায়িকগণ এ ই প্রকার অলোৌকিকসন্নিকর্ষ 

স্বীকার করেন। অলোকিকসন্লিকর্ষদ্বয়ের বিষয় বঙ্গান্বাদে সবিশদ আলোচনা 

করিয়়াছি। 



্যায়শাস্ত্রে ব্যুংপিপাসু ব্যক্তির পক্ষে এরূপ উপাদেয় ব৷ উৎকৃষ্ট ন্যায়শান্ত্রের 

পোপানস্বরূপ গ্রন্থ আর পরিদৃষ্ট হয় না। 

প্রত্যক্ষ খণ্ডের পর অনুমান খণ্ডের কথ] “অনুমানতত্ৃন্তায়” হইতে সংগৃহীত 
হইয়াছে। অনুমান খণ্ডটি বিশেষ গৌরবজনক অধ্যায় ও যুকিদাঢে যর পরিচায়ক। 

ন্যায়শান্ত্রে জ্ানলাভ করিতে হইলে পদার্থবিষয়কজ্ঞানের প্রয়োজন। 

পদার্থবিষয়কজ্ঞান করিতে হইলে ন্যায়শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দগুলির সহিত 

পরিচিতি লাভ একান্তই দরকার । এইজন্য গ্রস্থারস্ের পূর্ব্বেই পারিভাষিক 

শব্দসমূহ লইয়া! আলোচন] ব1 অনুশীলন ০816816 অনস্বীকাধ্য বস্তু । 

পারিভাষিক শব্ধসমুহের অনুশীলনের ফলে এই গ্রন্থ বান্যায়শান্ত্রসম্বন্ধে সকল- 

শ্রেণীর পাঠকের একটা 9010701) 1010%/150%9 গড়িয়া উঠার সঙ্গে সঙ্গে 

অধ্যয়নে প্রবৃতিও জন্মিবে। 

বাংলাভাষায় এতাদৃশ একখানি গ্রন্থের অভাব অনুভবকরতঃ বর্ধমান 

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবংসল উপাচাধ্য মহোদয় ভাষাপরিচ্ছেদের সহজ 

বঙ্গানুবাদের জন্য এবং পারিভাষিক শব্দাবলীর লক্ষণ ও উহাদের অনুবাদ 

করিবার জন্য আমাকে পরামর্শ দেন। সুতরাং ইহার মুল উৎস উপাচাধ্য 
মহোদয় । এইজন্যই এই গ্রন্থ তাহাকে উৎসর্গ করিলাম । 

এই বিষয়ে নৈয়ায়িকপ্রবর মধুসূদন ন্যায়াচাধ্য ও শ্রীজীবন্তায়তীর্ঘ মহে'দয় 

এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী ভাষাতত্বের অধ্যাপক ডঃ মিহির সেন 

মহোদয় যথাসম্ভব সাহায্য দ্বারা উপকৃত করিয়াছেন । 

বদ্ধমীন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনাধিকারিক শ্রীরধীন্ত্রকুমার পালিত 
মহোদয়ের মৃদ্রণকার্য্ের পরিচালননৈপুন্য, শ্রীমান্ রামসাধন মুখোপাধ্যায়ের 
প্রুফ দেখা কাধ্যে নিরলস সাহায্য ও শ্রীদলাল ভট্টাচার্যের অদম্য প্রচেষ্টা 

এবং এ বিভাগের অন্যান্য সকলের এঁকান্তিক সহযোগিতা গ্রস্থখানিকে ভ্রুত 

প্রকাশে সাহায্য করায় সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা! জানাই। 

“অযুক্তং যদিহ প্রোক্তমজ্ঞানাদ ৷ প্রমাদতো । 

& দীনে ময়ি দয়ালেশাত্বং সংশোধ্যং বুধ | ত্বয়। ॥” 

বিনীত-_ 

্রস্থকার 



মৃটীপত্রমূ 

বিষয়ঃ পৃষঠমূ 

পারিভাষিক শব্ধাবলী রর টু এক-ছাপলান্ন 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ রঃ রঃ ১-১৯৭ 

অনুমানখণ্ুমু সু রা ১৯৮২৬৭ 

উপমানখণ্ডম্ রঃ ২৬৮-২৭০ 

শবখণ্ডয্ পন ৪ ২৭১৩২ 

স্মরণনিরূ্পণম্ রি রঃ ৩২১-৩২৩ 

মনোনিরূপণম্ নি রি ৩২৪-৩২৯ 

গুণনিরপণম্ রঃ নট ৩৩০-৪৬১ 

অশুদ্ধি-শুদ্ধি পত্রান্ রা টু 9৬২-৪৬৪ 
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পারিভাষিক-শব্দার্থগুলির লক্ষণ ও তাহার সবিশদ বঙ্গানুবাদ ॥ 

এচলিত ভাষায় একই কথা বা শব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হয়। 
কিন্ত ন্যারশাস্ত্রে সেবপ চলে না'। অপ্রচলিত-ভাষা ্ায়শান্ত্রে যে কথাটি 
বা শব্দটি একটি নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাঁহাকে পারিভাষিক শব্দ 
বলে। “ভাষা শৰের অর্থ__পারিভাষিক শব্দ, “পরিচ্ছেদ” শের অর্থ 

হইল সংগ্রহ। স্ৃতরাং পারিভাষিক শব্দ সংগ্রহ করতঃ এই গ্রন্থ নিশ্মিত 
বা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া “ভাষাপরিচ্ছেদ” নামে অভিহিত হইয়াছে। 

কতকগুলি পারিভাষিক শের পরিচয় প্রদিত হইল।4পারিভাধিক- 
শব্দসমূহের সহিত প্রথমেই পাঠার্থীর পরিচয় ঘটিলে পরে গ্রন্থের প্রতিপান্ঠ 
বিষয়টি মহজবোধগম্য হইয়। উঠিবে। 





পারিভাষিক শব্দাবলী 
তর্ক 

শান্তর নিরপেক্ষ বা শাস্ত্রকে অপেক্ষা না করিয়। স্বাধীন বুদ্ধির দ্বার] প্রণোদিত 

তর্ক, কুতর্ক ব। বিতর্ক বলিয়! অভিছিত হয় | 

“অনিষ্ট প্রসঙ্গস্তর্ক$” অনিষ্টের » অনভিমতসাধ্যের প্রসঙ্গ অর্থাৎ আপতির 

নাম তর্ক। অথব। অনিষ্টের - সহচারজ্ঞান ব1 ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত 

জ্ঞানের প্রসঙ্গ অর্থাং আপত্তির নাম তর্ক। 

যেমন “ধুমো! বহিনজন্যঃ” এখানে ধূমনিষ্ঠ বহ্িজন্াত্ব সন্বন্ধের সামান্যতঃ 
জ্ঞান থাকিলেও উহ্থার বিশেষজ্ঞান অর্থাৎ “ধুমে] ন বহিব্যাভিচারী”” ধূম বহি" 
ব্যভিচারী নহে এরূপ বিশেষ তত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ এঁ জিজ্ঞাসিত 

পদার্থ সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী দুইটি ধর্ম লইয়! আলোচন। করিতে হইবে-_ 

“অয়মীদৃশঃ অথবা অয়মীদবশো ন” ইহা এরুপ হইবে অথবা ইহা এরূপ 
হইবে না। যথা_-প্ধুমো। বহিনব্যভিচারী ন বা” ধুম বহিনর ব্যভিচারী হইবে 

অথব]। হইবে ন। এরূপ সংশয় যখন উপস্থিত হইবে, তখন এ সংশয়কে সুদৃঢ় ভাবে 

বিনষ্ট না করিতে পারিলে “ধুমে৷ বহিজন্” ধুম বহি হইতে উৎপন্ন হয় এরূপ 
জ্ঞান প্রমাণিত হইবে না। 

অথব। যেমন আত্মপদণর্থসম্বন্ধে সামান্যভাবে জ্ঞান থাকিলেও উহার বিশেষ- 

জ্ঞান অর্থাং “আত্মা নিত্য”, এই বিশেষতত্বটি জানিতে হইলে প্রথমতঃ 

“অয়মাত্সা অনিত্যো ন বা” এইরূপ বিরুদ্ধভাবাভাবকোটিদ্বয় রূপসংশস্ব 

উপস্থাপিত করিতে হইবে, পরে এ সংশয়কে স্ুৃদ্ুটুভাবে বিনষ্ট করিতে না 

পারিলে “অরমাত্মা নিত্য” এনপ জ্ঞান প্রমাণিত ইইনে না। অতএব 

ব্যভিচারের শঙ্কা দৃরীকরণের জন্য অনুকূল তর্কের আবশ্যক । 

ধ্লাহারা সংসার ও মোক্ষ স্বীকার করেন, তাহাদের মতে “আত্মা নিত্য” 

ইহা স্বীকার করিলে সংসার ও মোক্ষেদ উপপত্তি হইবে । কিন্ত আত্ম? 

অনিত্য এরূপ স্বীকারে উন সম্ভব হইবে না। অতএব “আত্ম! হইল নিত্যবস্ত, 

কিন্তু অনিত্য বস্ত নহে”, এরূপ অনুকূল তর্ক ব্যভিচারসংশয়কে বিনষ্ট করিয়া 

পারিভাষিক শববাবলৰ এক 

১ 



ছেতুর দ্বার। সাধ্যবস্ত সাধনে সহায়তা করেন এইজন্য তর্ককে অনুমান প্রমাণের 

সহায়ক বা! সহকারী বল। হয় । কিন্তু অনুকূল তর্ক স্বয়ং প্রমাণ নহে। 
অনেকস্থলে যখন প্রমাণবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় প্রমাণ তাহার 

প্রতিপাদ্যতত্ব প্রকাশ বা প্রতিপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তখন ব্যভিচার- 

সংশয় নিরাকরণের জন্যই অনুকূল তর্কের একান্তই আবশ্যক হয় । 
তর্কের আকার এইবূপ হইবে---"এই পদার্থ এইরূপ হইবে, এতত্তিন্ন হইবে 

না” “ধুম বহিঙজন্য হইবে, ধুম বহির ব্যভিচারী হইবে না”। 
নৈয়ায়িক কোন বিষয়ে প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে পর প্রমাণবিষয়ে 

বিপধ্যয়শঙ্কা বা ব্ভিচারশঙ্কা -তাহার অভাব বিষয়ে সুদৃঢ় সংশয় উপস্থিত 
হইলে যে পর্যন্ত কোন অনিষ্টের--অনভিমতসাধ্যের বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধকীভূতজ্ঞানের আপত্তি এ সংশয়কে বিনষ্ট করিতে ন]1 পারে, সে পর্য্যস্ত 

তদ্বিষয় প্রমাণিত হয় না । এ অনিষ্আপতি দ্বার! প্রমাণের সুদৃঢ় সংশয় বিনষ্ট 
হইলে পর প্রমাণের সংশয়রূপ অন্তরায় না থাকায় প্রমাণ তখন স্ববিষয়ে- স্ব স্ব 

সাধ্যসাধনে গুবৃত্ত হইয়। ফল সম্পাদন করে ব। তত্বনিশ্চয় উৎপন্ন করে । অতএব 

দেখা যায় যে-_প্রমাণবিষয়ে যুক্তাযুক্ত বিচাররূপ “তর্ক” ব্যভিচীরসংশয় 

বিনষ্ট করিয়। প্রমাণের উপপত্তি বিধান করে । এবং তদ্দ্বারু! পরস্পর বিরোধী 

ধন্মছয়ের মধ্যে একতর ধন্মকে অনুজ্ঞাকরতঃ প্রবর্তমান প্রমাণকে অনুগ্রহ 
করেন। অর্থাৎ উৎকট সংশয়বশতঃ প্রমাণ স্ববিষয়ে নির্যাপার ছিল, এখন 
সংশয়রূপ অন্তরায়কে বিনষ্ট করিয়। প্রমাণকে ব্যাপারবিশিষ করে । তখন 

তর্কানুগুহীত প্রমাণ তত্বনির্ণয়ে সমর্থ হয় । 

যদিও সংশয়ের পরই জিজ্ঞাসা জন্মায়, তথাপি অনেকস্থলে জিজ্ঞাসার 

পরও সংশয় জন্মায়, সেই সংশয়ই তর্কোপস্থিতির অঙ্গ । তর্ক সেই সংশয়ের 

পরস্পর-বিরোধী ধঙ্মম দুইটির মধ্যে একটির নিষেধ দ্বারা অপরটিকে প্রমাণের 

বিষয়রূপে অনুজ্ঞা করেন। স্বৃতরাং যে বিষয়ে সংশয় উৎপন্ন হয় ব1 উপাস্থিত 

হয়, সেই বিষয়েই তর্কও উপস্থিত হয় । এইজন্য যে বিষয়ে সংশয় নাই, সে 

বিষয়ে তর্ক উদ্নিস্থিত হয় না। এই নিমিতই সংশয়কে তর্কোপস্থিতির অঙ্গ 

বল] হয়। প্রমাণবিষয়ে সংশয় নিরাশই হইল তর্কের ফল। ইহাই তর্কের 

জনুগ্রহ বলগিয়। কথিত । 
উদয্লানাচার্য্য বলিয়াছেন-_ “অনিষপ্রসজ্ন্তর্কঠ । তাকফিকরক্ষাকার 

মতে প্রসঙ্গ শব্দের অর্থ আপতি, অনিষ্টের আপত্তিকে তর্ক বলে । অনিষ্ট 

দুই ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



দুই প্রকার--€১) যাহ! প্রমাণসিদ্ধ, তাহার পরিত্যাগ । ৫২) যাহা অপ্রামাদিক 

তাহার গ্রহণ । যেমন কেহ বলেন--জঙগ পান করিলে পিপাস। নিবৃত হয় না। 

এই কথা শুনিয়া অন্য ব্যক্তি আপত্তি করিলেন-_-যদি জল পান করিয়া! পিপাসা 

নিবৃত্ত না হয়--পীতজল পিপাসার নিবর্তক যদি ন! হয়, তাহা হইলে পিপাসু 

ব্যক্তিরা জল পান না করুক অর্থাং তাহার] জল পান করেন কেন £ এখানে 

পিপাসু ব্যক্তিরা জল পান করিয়। থাকেন, ইহা প্রতাক্ষপ্রমাণসিদ্ধ এবং ইহা 

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এই প্রমাণসিদ্ধ পদার্থের পরিত্যাগরূপ 

অনিষ্টের প্রসঙ্গ বা আপত্তি করায় “তর্ক” হইল। 

আবার কেহ কেহ বলেন-জল পান করিলে এ জল অস্তর্াহ জন্মায় । 

তখন এই কথা শুনিয়া! অপর ব্যক্তি বলিল-_-জলপান করিলে যদি পীতজল 

অন্তার্নাহ জন্মায়, তাহ] হইলে আমারও পীতজল অস্তর্দাহ উৎপাদন করুকৃ। 

আমিও তে। জল পান করিলাম আমার অন্তর্দাহ জন্মায় নাই কেন? এখানে 

আপত্তিকারীর “অন্তর্দাহ” অপ্রামাণিক । এই অপ্রামাণিক স্বীকারের প্রসঙ্গ 

বা আপত্তি প্রদর্শন করায় উহাকেও তর্ক বলে। 

বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--“অবিজ্ঞাততত্তেহর্থে কারণোপপত্তিতঃ উহ্ন্তর্কঃ” | 

কারণ শব্দের অর্থ ব্যাপ্য। উপপত্তি শবের অর্থ আরোপ । উহশবের অর্থ 

তর্ক- আপত্তি । 

ব্যাপ্যবা আপাদক পদার্থ থাকিলেই ব্যাপক বা আপাদ্য থাকিবে। 

মৃতরাং সেখানে ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 

আপাদ্যের আরোপ বা আপত্তি করা যায় । অতএব ব্যাপ্যৰ তুর আরোপ- 

বশতঃ যে ব্যাপক বা সাধ্যের আরোপ হয় তাহাকে তর্ক বলে। 

যে ব্যাপক বা আপাদ্য প্রমাণসিদ্ধ, সেখানে তাহার আরোপ বা আপত্ি 

হয় না। যেহেতু এ আপত্তি হইল ইষ্টাপত্তি যেমন পর্ববতে বহি ও ধুম 
উভয়ই আছে। 

এখন যদি কোন ব্যক্তি বলেন যে-_যদি পর্বতে ধূম থাকে তাহা হইলে 

বহ্ও থাকুক এপ আপত্তি তর্ক বলিয়া কথিত হয় না। যেহেতু পর্ববতে 
বন্ির আপতি হইল ইফ্টাপত্তি। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে--যেখ।নে ব্যাপক বা আপাদ্যের অভাব- 

নিশ্চয় আছে, সেইস্থলে ব্যাগ্যের বা আপাদকের আরোপবশতঃ ব্যাপকের বা 

আপাদ্ের যে আরোপ হয়, তাহাকেই তর্ক বলে। 

পারিভাষিক শবাবলী তিন 



আরোপ দুই প্রকার- আহাধ্যাক্মক ও অনাহার্যযাত্মক। কৃত্রিম বা 

মিথ্যাত্রমকে আহাধ্য বলে। এবং অকৃত্রিম বা বাস্তবততরমকে অনাহার্্য বলে । 
যেখানে প্রতিবন্ধক জ্ঞানসত্তবেও ইচ্ছাপুর্বক আরোপ হয় তাহাকে আহার্য্য- 
ভ্রম বলে। “বাধকালীনেচ্ছাজন্যত্বমাহাধ্যত্বম্।, আর যেখানে প্রতিবন্ধকীতৃত 

যথার্থজ্ঞান জন্মায় নাই সেই ভ্রমকে অনাহাধ্য ভ্রম বল! হয় । 

তর্কের লক্ষণে যে আরোপের কথ] বল! হইয়াছে, তাহা আহাধ্যাত্মক ভ্রম | 

তর্ক শব্ধের অর্থ আপত্তিবিশেষ । যেমন জলে বহি ও ধুম নাই ইহা আমি 
জানি। তথাপি যি কেহ “জলে ধূম আছে" এই কথা বলেন। তখন 

প্রতিবাদী এই বলিয়! আপত্তি প্রকাশ করিবেন যে--“জলে যদি ধূম থাকে 
তবে বহিও থাকুক" । এখানে ব্যাপ্য বা আপাদক ধূমের আরোপ করিয়। 

ব্যাপক বা আপাগ্য বিচির যে আরোপ হইল উহ্বাকে তর্ক বলে। এখানে এ 

দুইটি আরোপই ইচ্ছাপ্রযুক্ত হইয়াছে । যেহেতু জলে ধূম ও বহ্ছি নাই, একথা 
জানিয়াই এরূপ আরোপ করা হইয়াছে। অতএব উহা! আহাধ্যাত্মক 

আরোপ। 

যে কোন পদার্থের আরোপ করিয়। তৎপ্রযুক্ত যে কোন পদার্থের আরোপ 

তর্ক নহে। যেমন কোন ব্যক্তি “এই গৃহে হস্তী থাকে” এই ফিথা বলিলে, যদি 

কেহ বলেন যে--“ষদি এই গৃহে হস্তী থাকে, তবে অশ্বও থাকুকৃ” এনপ 

আরোঁপ তর্ক বলিয়! পরিগণিত হয় না। যেহেতু হস্তী অশ্বের ব্যাপ্য নহে 

অর্থাং হস্তী থাকিলেই অশ্ব থাকিবে এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই। এইজন্যাই 

আপত্তিবিশেষই তর্ক নামে কথিত এই কথ বল হইয়াছে । 

আপত্তি ব৷ তর্কস্থলে ব্যাপ্য আপাদক বলিয়। এবং ব্যাপক আপাদ্য বলিয়। 

গণ্য হয়। ব্যাপকাভাবের দ্বার ব্যাপ্যাভার নিশ্চয় হয়, এই নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 

অনুমিতি বলিয়া কথিত । 

একটি সর্সাপেক্ষতত্ব, যাহার বিপরীতকেই সত্য বলিয়া লোকে জ্ঞাত 

হয়--তর্ক নাষ্জে অভিহিত হয়। অথবা উহা আনুমানিক সিদ্ধান্ত গৃহীত 

বলিয়াও কথিত হইয়া থাকে । যথ। যখন “গ”কে “ঘ” নয় বলিয়া নিশ্চিতভাবে 

জ্ঞাত হওয়! যায়, তখন ক-্"খ এই অনুমানের ভিত্তিতে গ-ঘ এইরূপ সিদ্ধান্তে 

উপনীত হওয় যায়, এই অনুমানটি তখন তর্ক বলিয়া কথিত হয় । 

তর্কের উদ্দেশ্য একটি সাধারপতত্বের নির্ভূলত। নিশ্চয় কর। বা যাচাই 

চার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কর]। যদি “ক' খ হয় তাহ] হইলে “গ” ঘ হইবে । কিন্তু 'গ' তে! কদাপি “৭, 

হয় না, সৃতরাং সেইজন্য “ক” খ নহে। 

আন্বীক্ষিকী বিদ্যা তর্কের বা তর্কশান্ত্রের সকল তত্ব প্রকাশ করিক্কাছে। 

বিচার "দ্বার ধর্ম নির্ণয়ের মত ব্রন্ম নির্ণয়েও বেদণন্ত শাস্ত্রের অবির্রোধী তর্ক 

আবশ্যক । শান্ত্রার্থ নির্ণয়ে প্রমাণসহকারী তর্ক আবশ্যক । তর্ককে পরিত্যাগ 

করিয়া কেহই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারেন না। বিচার দ্বার। ধাহার। শাস্ত্র 

ব্যাখ্যা করিয়াছেন, মত প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তর্ককে 

অবলম্বন বা আশ্রয় করিয়াছেন। আচার্য্য শঙ্করও বলিয়াছেন__তর্ক দ্বার! 
মনন কর্তব্য । তর্কের আরও বক্তব্যবিষয় অনেক থাকিলেও কলেবরবৃদ্ধির 

ভয়ে এইখানেই তর্কের কথা সমাপ্তি করিলাম । 

ফলমুখগৌরব 
যেস্থলে গৌরব স্বীকার না করিলে কোন গত্যন্তর বা উপায় নাই সেই 

গোৌরবকে ফলমখগোরব বলা হয় । 
যথা__যেস্থানে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান এই দুইটি জ্ঞান 

স্বতন্ত্রদূপে অনুমিতির কারণ হয়, মেস্থানেও “সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্ পক্ষ” এবপ- 

বিশিইটজ্ঞান কল্পিত হয় এবং তাহা হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয় । এখানে উক্ত 

দুইটি কাধ্যকারণভাব স্বীকার করায় ষে গৌরব উৎপন্ন হইতেছে তাহ 

দোষাবহ নহে । যেহেতু উহ! ফলম্বখগোরব বলিয়া কথিত হয় । 
এবং “নিষাদ্-স্থপতিং যাজয়েং” এখানে “নিষাদদ্দি, 'র” এরূপ ষষ্ঠী 

তংপুরুষ সমাসনিষ্পন্ন অর্থ স্বীকৃত হইলে লক্ষণাশজি স্বীকারের প্রয়োজন হয় 

বলিয়। এরূপ অর্থ স্বীকার ন। করিয়। “নিষাদ জাতীয় স্থপতি” এরূপ কর্মধারয় 

সমাসনিস্পন্ন অর্থ কল্পিত বা স্বীকৃত হয়। 

যদি বল নিষাদ শবের দ্বারা চণ্ডালজাতিবিশেষ বোধিত হয় । স্ৃতরাং 

উহাদের বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় উহাদের পক্ষে যাজনক্রিয়৷ সম্ভব 

নহে, অতএব “নিষাদস্থপতিং যাজয়েং” এই বাক্যার্থের মহ্বয়ের বা বোধের 

অনুৃপপতিহেত্ লক্ষণাৰৃত্তি স্বীকৃত হইবে 
এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু ানষাদ স্থপতিং যাজয়েং” এই বাক্য 

হইতেই অবগত হওয়া যায় যে-_নিষাদ্দের বেদবিদ্যায় অধিকারিতা আছে 

এরূপ কল্পিত হয় । এখানে লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর৷ অপেক্ষ1 লাঘববশতঃ শক্যার্থ 

পারিভাষিক শকাৰ্লী পাচ 



স্বীকার কর! হইয়াছে । নিষাদের বেদবিদ্যায় অধিকারিতা কল্পনা ব্যতীত 
অন্ত কোন উপায়ে উক্ত বাক্যের মুখ্যার্থান্বয়ের বা বোধের উপপত্তি হয় ন। 
বলিয়। উক্ত কল্পনাজনিত গৌরবের ফলমুখগোরবন্ধ হইয়াছে। 

চালুনীন্ায় 
চালুনী ব1 ছাকৃনীর উদাহরণ দ্বার প্রদশিত হইতেছে যে কি করিয়া বা 

কেমন করিয়া! লক্ষাবস্তটি কোন না কোন ছিদ্রপথ দ্বার। বহিষ্কৃত হয়-_-লক্ষণের 

বাহিরে চলিয়। যায় । 

যথা--দ্রব্যারস্তের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের 

প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্মবত্বই কারণত্ব। কারণের লক্ষণ এইভাবে ন। 

বলির “কেবল দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী কারণ” এরূপ 
কারণের লক্ষণ বলিলে-__-সকল বস্তই ক্রমশঃ ক্রমশঃ তাদ্বশ অভাবীয় প্রতিযোগী 

হইয়] উক্ত কারণের লক্ষণে অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। সেই অসম্ভব দোষের 

প্রকারটি এইরূপ-_মনে কর-_-দগুসামান্য ঘটসামানের প্রতি কারণ । এখন যদি 

ঘটাধিকরণবৃত্তিঅভাবপদে তদ্দণ্ডের অভাব গৃহীত হয়, তাহা হইলে তদ্দণ্ড 
& অভাবের প্রতিযোগী হয় । আবার যদি এতদ্দণ্ডের অদ্রাব গৃহীত হয়, 
তখন এতদ্দণ্ড উক্ত, অভাবের প্রতিযোগী হইবে। এইভাবে চালুনীন্যায়ে 
ক্রমশঃ ক্রমশঃ সকল দণ্ডই উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হইবে, অপ্রতিযোগী আর 

কেহ হইবে না। 

স্যায়শান্ত্রে “চালুনীন্যায়ের” ব্যাখ্যা ব1 প্রয়োগ এভাবে প্রদশিত হইয়াছে। 

চালুনীর ছিদ্রপথ দ্বারা যেমন ক্রমশঃ ক্রমশঃ সমগ্র বস্তটিই বহিষ্কত হইয়। যায়। 

ন্ায়শান্ত্রের সকল লক্ষ/পদার্থই সেইরূপ ক্রমশঃ ক্রমশঃ অলক্ষ্যে চলিয়। যায় । 

ম্থৃতরাং এইভাবে সেখানে অসম্ভব দোষ আসিয়! উপস্থিত হয়। কেমন করিয়া 
লক্ষ্যবস্ত্রগুলি অলক্ষ্যে চলিয়! যায়, সেই পদ্ধতিটি পাঠকের নিকটে সহজ 

সরলভাবে বুঝাইবার জন্যই নৈয়ায়িক চালুনীন্যায় এই পারিভাষিক শব্দটি 

প্রয়োগ বা ব্যবর্হীর করিয়াছেন । 

 জীবনযোনিযত্ত্ব 
যদ তিন প্রকার-_ প্রবৃত্তি, মিরৃত্তি ও জীবনযোঁনি । কর্তূমিঙ্ছা। চিকীর্ষা। 

ইহা! আমার যত্বপাধ্য ও ইহাদ্বার1, ই্টসাধন হইতে পায়ে এরপ জ্ঞান প্রবৃত্তির 

ছয় ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতি কারণ। নৈয়ান্িক ইফ্টসাধনভাজ্ঞান প্রবৃতির প্রতি কারণ এই কথা 

বলেন। অন্নপাকাদি অগ্নিসম্নিধানে অবস্থানাদিহেতু উহা! আপাততঃ র্লেশাদির 

জনক বলিয়! বোধিত হইলেও অন্নাদি ভক্ষণরূপ বলবদিষ আছে। সুতরাং 

মধ্যবর্তী অগ্নিসন্নিধানে অবস্থান প্রভৃতিকে ক্লেশ বলিয়া গণনা না করিয়া 
লোকে তাহাতে প্রবৃত হয়। 

“ইহ! অনিষ্টের সাধন” এই জ্ঞান নিবৃত্তির প্রতি কারণ । যেমন বিষযুক্ত 

অন্নভোজনাদি । 

যে যত জীবনের যোনি--কারণ তাহাকেই জীবনযোনিষত্ত বলে । জীবন- 

যোনিষত্ত যাবজ্জীবন বর্তমান থাকে । এ যত ইক্জ্রিয়ের অগোচর । উহা 

শরীরে প্রাণসঞ্চারের প্রতি কারণ । 

করণ 
একটি কাধ্যের অশেক কারণ বা কারণকৃট থাকে । তাহার মধ্যে 

কতকগুলি কারণকে সাধারণ গ্রধং কতকগুলি কারণকে অসাধারণ বলা হয়। 

সকল কার্যের উৎপত্তিতে যে নকল কারণের অপেক্ষা থাকে সেইসকল 

কারণ সাধারণ কারণ বলিয়' অভিহিত । ঈশ্বর, ঈম্বরীয় জ্ঞান, ইচ্ছ। ও প্রযত, 

কাল, দিক্, অদৃষ্ট ও তত্বওকার্ষে)র প্রাগভাব এই আটটি কারণ কাধ্যমাত্রের 

প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত । ইহাদের কাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্ম কাধ্যত্ব। 

কাধ্যের উৎপত্তিতে যে কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়া! কাধ্যের অসাধারণজনক 

হয় তাহাকে করণ বলে। অসাধারণ কারণের কাধ্যতখন্ছেদকধর্মন ঘটতৃ- 
পটতাদি। প্রত্যক্ষজ্ঞানে চক্ষুরাদি ইন্ভ্রিয়সমূহ করণ। উপাদিতিতে সাদৃশ্য- 

জ্ঞান করণ, অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ ও শাববোধে পদজ্ঞান করণ। 

ব্যাপার 
“ভজজন্যত্বে সতি তজ জন্বজনকে। হি ব্যাপারঃ1” যে কারণের ছার। 

উৎপন্ন হইয়া! এ কারণের দ্বারা উৎপন্ন কাধ্যের জনক হয় তাহাই ব্যাপার 

বলিয়া অভিহিত হয় । ধেমন অনুমিতিতে পরামর্শ হইল বা'পার, উপমিতিতে 

অভিদেশবাক্যার্থের ম্মরণ ব্যাপার । পরামর্শ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান- 
জন্যঅনুমিতির জনক হয়। 

কৃঠারসংযোগ, কুঠারজন্য হইয়! কুঠারজন্যছেদনক্রিয়ার জনক হয়। 
কপালছয় সংযোগ, দণ্ডাদি কারণজন্য হইয়া দণ্ডাদিকারণজন্য ঘটের জনক হয় । 

পারিভাধিক শব্াবলী সাত 



নাস্তরীয়ক 
নান্তরীয়ক শবের অর্থ মধ্যবর্তী। কোন ইঞ্টবস্ত লাভ করিতে হইলে কর্ম 

করিতে হয়, কর্ম হইল রেশসাধ্যবস্ত / কর্ম ও ফললাভ বা ইঞ্টোংপতি এই 

দুইটির মধ্যে উৎপন্ন দৃঃখই নাস্তরীয়ক শবের অর্থ। যেমন অন্নাদি লাভ 

করিতে হইলে পাকক্রিয়ার আবশ্যক । চুল্লীতে জলচাউঙাদিসহ স্থালী সংস্থাপন, 

কাষ্ঠাদি আহরণ, অগ্নিপ্রস্থলন, ঘট্টন প্রভৃতি দৃঃখপ্রদকার্য্যকলাপের নামই 

পাকক্রিয়। । এই পাকক্রিয়া কষ্টসাধ্য । স্ৃতরাং পাকক্রিয়া ও অন্নলাভ 

ইহাদের মধ্যবর্তীস্থলে পাকক্রিয়াজন্ত যে দুঃখ উৎপন্ন হয়, সেই দুঃখই 

নাস্তরীয়ক পদবাচ্য। 

নোদন।-_-যে সংযোগ হইতে শক উৎপন্ন হয় ন! তাহ? নোদনাখ্যসংযোগ 

বলিয়। কথিত । যেমন মেষদ্বয়ের সংযোগ । 

পরমমহৎপরিমাণ ও অপরুঃপরিমাণ 
পরমমহংপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিভ্বৃপদবাচ্য। যে পরিমাপের সীমা নাই 

অসীম বা অনন্ত তাহাকে পরমমহতপরিমাণ বলে । যথা আকাশ, কাল, 

দিক ও আত্মা। বিভ্ুপদার্থ কোথাও থাকে না। 

ধাহার। “নিত্যসংযোগ” স্বীকার করেন ঠাহার। বলেন__বিভৃপদার্থ নিত্য- 

সংযোগসন্বন্ধে পরস্পর পরস্পরে থাকে অর্থাৎ আকাশ বৃত্তি করে দিক্, 

কাল ও আত্মাতে। দিকৃ বৃত্তি করে আকাশ, কাল ও আত্মাতে'। কাল 

বৃত্তি করে আকাশ, দিক্ ও আত্মাতে। এবং আত্মা বৃত্তি করে আকাশ, 

দিক্ ও কালে । 

কোন কোন পণ্ডিত বলেন__-আকাশ, দিক ও আত্ম! কালিকবিশেষণতা- 

সম্বন্ধে বৃত্তি করে ।' যাহাকে কোন প্রকারে ত্যাগ করা যায় না বা যাহাকে 

পরিত্যাগ করিয়া] এক মুহুর্ত থাক। চলে না তাহাই নিত্য। এইজন্য নিত্যবস্ত 

সকল সময়ে সর্ববভূতের আশ্রয় বলিয়] উহার] ব্যাপকহেতু বিভ্বৃপদবাচ্য। 

যে পরিমন্্পের সীমা! আছে অর্থাৎ পরিমিত, সেই সীমিত পরিমাণকে 

অপকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। পৃথিব্যাদি মূর্ত দ্রব্যের পরিমাণ হইল 
অপকৃ্ট । এইজন্যই অপকৃষ্ণ পরিমাণবত্বং মূর্তত্বং এরূপ মূর্ভের লক্ষণ 
অভিহিত হইয়াছে। 

অধ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিপ্রতিপত্তিবাক্য 
“শব নিত্য অথবা! অনিত্য” এরূপ বিরোধীবাক্য বা বিরুদ্ধ কোটিছয়ের 

উপস্থাপক বাকাকে বিপ্রতিপতি ব! বিরোধীবাক্য বলে । যথা জ্ঞানপ্রামাণ্য, 

তাহার অপ্রামাণ্যের অগ্রাহক যাবজ্ঞানগ্রাহকসামগ্রী ন বা ইত্যকারক 

বিপ্রতিপতিবাক্য। বিপ্রতিপত্তিস্থলে কোটিদ্ধয়ের স্মরণের পর সংশয়ের 

মানসজ্ঞান হয়। বিপ্রতিপত্তি, সংশয়ের প্রতি সাক্ষাৎসম্বষ্ধে কারণ ন। 

হইলে পরম্পরাসম্থন্ধে কারণ হয়। জ্ঞানের প্রামাণ্যসংশয়বশতঃ বিষয়ের 

সংশয় হয় অর্থাৎ 'জ্ঞানমিদং প্রমা ন বা” এরূপ জ্ঞানের প্রামাণ'সংশয় হইলে 

বিষয়েরও সন্দেহ হইয়! থাকে । এইভাবে ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের 

সংশয় হয়। 

সংশয়মাত্রেরই প্রতি ধন্্ীর জ্ঞান বা ধন্্মীর সহিত ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষজ্ঞান 

সাধারণ কারণ। ৃ 

বিসংবাদি প্রবৃত্তি ।__-বহিনবোধে বহি আনয়নে প্রবৃত্ত ব্যক্তি যদি বহি না 

পায়, তাহ। হইলে এ প্রবৃত্তি বিসংবাদিপ্রবৃত্তি বলিয়! অভিহিত হয় । 

অংবাদিপ্ররত্তি ।--যদি কেন ব্যক্তি বহিজ্ঞানে বহ্চি আনয়নে প্রবৃত্ত 

হয় ও সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতার্থ হয়, তাহ) হইলে এ প্রবৃতি সংবাদিপ্রবৃতি 

বলিয়! কথিত হয় । 

অপোহছ 
অপ --অপগত, উহ-তর্ক, তর্কীভাব । তপ্ভিন্নাবৃতিত্বমপোহঃ। নীলাকার 

ও পীতাকার ইহার] অভিন্ন হইলেও নীলত্ব ও পীতত্ব এই' **দ্বয়ের পরস্পর 

ভেদ থাকায় উক্ত ধন্মীদ্ধয়েরও ভেদ স্বীকার করিতে হইবে । নীলত্ব, নীলভিন্ন- 
বস্ততে অবৃত্তি করে। 

অব্যাপ্যরততি 
“স্বাধিকরণবৃত্যত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বমব্যাপ্যবৃতিত্বম্ ।৮ যে পদার্থ নিজের 

অধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগী হয়, সেই পদ্দার্থ অব্যাপ্যবৃত্তি বলির! 
কথিত । অর্থাৎ যে পদার্থ স্বাধিকরণের একদেশাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে 

এবং অপরদেশাবচ্ছেদে তাহার অভাব থা সেই পদার্থ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। 

গণ্য হয়। যেমন কপিসংযোগ বৃক্ষের অগ্রাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে এবং বৃক্ষের 

পারিভাষিক শব্দাবলী নয় 

১ (ক) 



সৃূলাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অভাব থাকে । এই অভাবের প্রতিযোগী 
কপিসংযোগ বলিয়া! উহ অব্যাপ্যর্তিরপে গণ্য হয় । 

অলৌকিকসন্নিকর্ষ 
ইঞ্জিয়ের সহিত এতাদ্বশ বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ স্বীকায়ের প্রয়োজন হয় । 

যে সকল বিষয় ইঞ্জিয় সমীপবর্তী ও ইন্্রিয়াভিযুখে অবস্থিত হয় নাই। এমন 
কি ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষের মময়ে যে সকল বিষয় উৎপন্নই হয় নাই, অথবা! সেই 

ইঞ্জিয়ের গ্রহণযোগ্য বস্ত নয় । এতাদৃশ বিষয়সমূহের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 

উপপত্তির নিমিত্ত ইন্ড্রিয়সন্লিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইনূপ 

সন্নিকর্ষ সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে বলিয়। এই সন্নিকর্ষকে অলোৌকিক- 

সন্নিকর্ষ বল! হয়। অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্বাপ্রত্যক্ষ অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়। 

কথিত হয়। অলোৌকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণগ্রত্যাসত্তি ব1 

সন্নিকর্ষ, জ্ঞানলক্ষপাপ্রত্যাসত্তি ও যোগজপ্রত্যাসতি এই তিনটি সন্নিকর্ষ 

ইন্ড্িয়ের ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয়। 

সমানানাং ভাবঃ সামান্তং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্দ ব্যবহৃত 

হইয়াছে । সামান্য শব্দের অর্থ-_সদ্দশ অনেক আশ্রয়ে জ্ঞায়মান ধর্মা। এই 
ধর্মশবাদ্ধার৷ দ্রব্য, গুণ, কন্মা ও জাতি সকলপদার্থই বোধিত হয় ॥। সেইজন্য 

সামান্যশবের দ্বার! নিত্যধন্ম ঘটত্বাদি ও অনিত্যধর্ম ঘটাঙ্গিত্দ্রব্য, রূপাদিগুণ 

গৃহীত হয় । জ্ঞায়মালসামান্য কিংবা সামান্ের জ্ঞান তখনই ইন্ড্রিয়ের সন্নিকর্ষ 

হইবে। যে সময়ে এ সামান্তের কোন আশ্রয়ে ইন্দ্রিয়ের লৌকিকসন্িকর্ষদ্বার। 

জ্বান উৎপন্ন হইবে । লোৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত অন্ত কোন উপায়ে মামাহ্যের 

জ্ঞান উৎপন্ন হইলে তাহ ইন্দ্রিয্নসন্নিকর্ষ হইবে ন1। পদার্থটির পরিচয় হইল এরূপ 

-কোন ঘটের সহিত চক্ষুর সংযোগ হওয়ার পর উক্ত ঘটের মত দেশান্তরস্থিত 

ও কালান্তরস্থিত অন্ত সকল ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়। দেশান্তরস্থিত ব! 

কালান্তরস্থিত ঘটসমৃহ যদিও চক্ষুঃসংযুক্ত হয় না তথাপি চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির 
যেমন প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়, সেরূপ অন্যান্য ঘটসমৃহও প্রত্যক্ষ হয় । কিন্তু উক্ত 

রত্যক্ষদরয়ের মধ্যে প্রভেদ এই যে-_চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটা দির প্রত্যক্ষ লৌকিক বলিয়া 
কথিত, যেতেতু এঁ প্রত্যক্ষ চক্ষঃসংযোগরূপ লোঁকিকসন্নিকর্ধের দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। আর দেশাস্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটাদির প্রত্যক্ষ অলৌকিক 
বলিয়] কথিত হয়, যেহেতু উক্ত প্রত্যক্ষ অলোৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন 

দশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয়। এই অঙ্গৌকিকসন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়! অভিছিত। চক্ষু 
সংযুক্তঘটের ঘটত্ব অথবা ঘটত্বের জ্ঞানই সামান্যলক্ষপসন্নিকর্ষ । এ ঘটত্ব সকল 
ঘটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে বলিম্ন সন্মিকর্ষ হয় এবং ঘটত্বের জ্ঞান স্ববিষয়ভূত- 
ঘটগ্বসমবায়সন্বদ্ধে সকল ঘটে থাকায় সঙ্লিকর্ষ হয় । 

প্রাচীননৈয়ায়িক সামান্বপ্রকারজ্ঞানকে সন্লিকর্ষ বলেন । এবং নব্যনৈয়ায়িক 

সামান্যবিষয়কজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন। প্রাচীনমতে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের 

লোকিকপ্রত্যক্ষ হওয়ার পর অন্যান্ত--দেশান্তরস্থিত বা কালান্তরস্থিত ঘটের 

অলোকিকপ্রত্যক্ষ হয়। প্রথমে ঘটত্বপ্রকারকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয়, তাহার পর 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্য দেশান্তরস্থিত ব৷ কালান্তরস্থিত ঘটের 
অলোৌকিকচাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় । 

আর নবীনমতে ঘটের অলোকিকচাক্ষুষের সঙ্গে সঙ্গেই অন্যান্য ঘটের 
অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয়। যেহেতু এই মতে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে 
স্বীকৃত । ৭৫এবিষয়কজ্ঞান অন্যান্য ঘটের প্রত্যক্ষে অলোকিকসন্নিকর্ষ হয় 
বলিয়া লৌকিকপ্রত্যক্ষসময়ে অলোকিকপ্রত্যক্ষ' উৎপন্ন হইতে পারে। 

কোন ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগ হওয়ার পরক্ষণে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায়ের 

নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়। এই নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষে ঘটত্ব বিষয় হয় বলিয়া 

তাহাকে ঘটত্ববিষয়কজ্ঞান বল! হয়। নিব্বিকল্পক প্রত্যক্ষের পরক্ষণে যখন 

চক্ষুঃসংমুক্ত ঘটের সবিকল্পক প্রত্যক্ষ হয়, এঁ নিব্বিকল্পকঘটত্ববিষয়কজ্ঞান 
সন্নিকর্ষ হওয়ায় তখনই অন্যান্য ঘটেরও অলোৌকিকপ্রতঃক্ষ হইয়] যায় । 
এইভাবে চক্ষুঃসংযুক্তঘটের লৌকিকপ্রত্যক্ষ এবং অন্যান্য ঘটের '্দলোকিকপ্রতক্ষ 
একই সময়ে উৎপন্ন হয় । 

নব্যনৈয়ায়িক বলেন--ঘটত্বের নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে চক্ষুঃসংযোগবূপ 
লোৌকিকসন্নিকর্ষজন্ত ও ঘটত্বজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্য যে প্রত্যক্ষাত্মক 

জ্ঞানের উৎপত্তি হয় তাদৃশ প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে চক্ষুঃসংযুক্ত ঘট ও দেশাস্তরস্থিত বা 
কালান্তরস্থিত অপর সকল ঘট বিষয়রূপে গণ্য হয়। উদ্ত একটি তাদুশ 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে যাবতীয় ঘট বিষয় হইলেও উক্ত ঘটপ্রত্যক্ষজ্ঞানটি একজাতীয় 

বা সমানজাতীয় নহে। যেহেতু উক্ত ঘটপ্রত্যক্ষভ্ঞানট চন্কঃসংযুক্তঘটাংশে 

সবিকল্পক বলিয়া পরিচিত এবং অপর সকল ঘটাংশে নিবিবিকল্পক বলিয়। 
পরিজ্ঞাত। যদিও সকল ব' যাবভীয় ঘটের ধর্ম ঘটত্ব সিহ্ধপদার্থ এবং ঘটত্বের 

সহিত ঘটস্থের সম্বন্ধ সমবায় ও সিদ্ধবস্ত এবং চক্ষুঃসংযুক্ত-ঘটপ্রত্যক্ষের পূর্ববর্তী 

পারিভাষিক শবাবলী এগার 



নিব্বিকল্পকঞ্ভতানে ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্তই বিষয়রূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে । তথাপি যাবতীয় ব! সকল ঘটবিষয়ক উক্ত প্রত্যক্ষজ্তানের চক্ষঃ- 
সংযুক্ত ঘটভিন্ন সকল ঘটাংশে নিব্বিকল্পকত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

যেহেতু সন্থন্ধের প্রত/ক্ষজ্ঞানের প্রতি সন্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান কারণ হয়। চক্ষু 

সংযুক্ত ঘটভিন্ন অপর সকঙ্গ ঘটে ঘটত্বের সন্বন্ধরূপে সমবায়ের প্রতাক্ষা ত্মক- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্তঘটভিম্ন সকল ঘটের সন্বস্কীরূপে 
ভান ন। হওয়ায় তনিষ্ঠসমবায় সন্বন্ধেরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইতে পারে ন।। 

এবং জ্ঞান সম্বন্ধবিশিষ$ট ন। হইলে সে জ্ঞান সবিকজ্পক বলিয়া অভিহিত হয় ন1। 

এই কারণেই স্বীকার করিতে হইবে বা এইস্থলে পদার্থের জ্ঞানগত পার্থক্যের 

পরিচয়টি চিন্তাসহকারে পরিজ্ঞাত বা অবগত হইতে হইবে যে_ চক্ষুসংযোগরূপ 

লৌকিকসন্নিকর্ষজন্ট ও ঘটত্বজ্ঞানপূর্ববক অলোৌকিকসম্নিকর্ষজন্য একই সময়ে 

সকল ঘটবিষয়ক একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও উক্ত প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানটি চক্ষুঃসংযুক্তঘটাংশে সবিকল্পক এবং চক্ষুঃসংযুক্তভিন্ন সকল ঘটাংশে 
নিধ্বিকজ্পকজ্ঞান বলিয়া স্বীকৃত হয় । 

লোকিকসন্নিকর্ষস্থলে যেমন সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকৃত হয়, 
অলোকিকসন্নিকর্ষ সামান্যলক্ষণাদিস্থলেও সেইরূপ সম্বন্ধের প্রতিযোগী ও 

অনুযোগী স্বীকার কর! প্রয়োজন বা কর্তব্য । চক্ষুঃহ$যোগাদিলোকিক- 
সন্নিকর্ষস্থলে এ সকল সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অনুষোগী 

হপ্স ঘটাদিবিষয়। আর অলোকিকসন্নিকর্ষস্থলে সামান্যকে সম্বন্ধ বলিয়। 

স্বীকার করিলে অথবা সামান্যজ্ঞানকে সম্বন্ধ বলিয়। শ্বীকার করিলে এ সম্বন্ধের 

প্রতিযোগী হয় ইন্ত্রিয় এবং অনুযোগী হয় সামান্তের আশ্রয় ভূত পদার্থ । 

সামান্য সন্গিকর্ষ বলিয়। স্বীকৃত হইলে ইন্ড্রিয়বৃত্তি প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ | এখানে দ্বশন্দের দ্বার? ঘটত্ব- 

সামান্য গৃহীত হইবে । অতএব স্ববিষয় কজ্ঞানপদে ইস্জরিয়সম্িকৃষ্ট বা ইন্ড্রিয়- 

সংযৃক্ত ঘটে ঘটত্বের জ্ঞানগ্রাহ্া, এই ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইয়াছে ঘট, এই সংযোগ 

ইঞ্জ্িয়ে আছে বলিয়! ঘটত্বসামান্তসন্বন্ধের প্রতিযোগী হইল ইন্দ্রিয় । এবং 

ঘটাত্বাদি-সাঞ্কান্য সম্বন্ধ বলিয়] স্বীকৃত হইলে অনুযোগিতার নিয়ামক হইবে 
সমবায় । হটত্বসামান্যসন্বন্ধের অনুযোগী হইল ঘটত্বাদি সামান্তের আশ্রয়ভূত 

পদার্থ ঘট | তাতৃশ ঘটরূপ অনুযষোগীতে ঘটত্বাদিসামান্য সমবায়সন্বন্ধেই থাকে । 
আর যদি সামান্যের জ্ঞান সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হয় তাহা হইলে প্রতি- 

বার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল? 



যোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে ম্ববিষয়বিশিষসংযোগ | স্বশবে ঘটত্বজ্ঞান 

গৃহীত হইবে, ঘটত্রজ্বনের বিষয় হইল ঘটত্ব, এবং ঘটত্ববিশিষ ঘটের সংফোগ 
ইন্ছিয়ে আছে বলিয় ইন্ত্িয় প্রতিযোগী হইল । এবং সামান্তজ্ঞানকে 

সন্নিকর্ষ বলিল! স্বীকার করিলে স্ববিষয়সামান্যাশ্রয়তা হইবে অনুষোগিতার 

নিয়ামক। স্বপদে ঘটত্জ্ঞান গ্রহুণীয় । ঘটত্বজ্ঞানের বিষয় হইল সামান্য 

ঘটত্ব, এবং ঘটত্বের আশ্রয়তা ঘটে থাকায় ঘট অনুষোগী হইয়াছে । 
এইরূপে সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ধূলীপটলে ধুমজ্ঞান হইলেও 

স্ববিষয় কঙ্ঞানবিষ্য়্নসংযোগ প্রতিযোগিতার নিয়ামকসন্বন্ধ হইবে এবং 

অনুযোগিতার নিয় 'মকসম্বন্ধ হইবে সমবায় । এখানে স্বশবের দ্বার! ধুমত্বসামান্ 

গৃহীত হইবে । স্ববিষয়কজ্ঞান হইল ইন্ছ্িয়সংযৃক্ত-ধূলীপটলে ধূমত্বজ্ঞান । এই 
জ্ঞানের বিষয় হইল ধূলীপটল, ধুলীপটলের সহিত সংযোগ ইন্দ্রিয়ে আছে। 
আর ধুমতৃসামান্ত ধূমে সমবেত বপিয়। ধৃমনিষ্ঠানুযোশিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 
হইয়।ছে সমবায় । এইাবে সামান্জ্ঞানের সন্নিকর্ষত্ স্বীকারমতেও বুঝিতে 

হইবে । সামান্যজ্ঞান বহিরিক্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে প্রতিযোগিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে স্ববিষয়বিশিষসংযোগ । কিন্তু সামান্যজ্ঞান অন্তরিক্ত্িয়- 

মনের সন্নিকর্ষরূণপে স্বীকৃত হইলে স্ববিষয়বিশিষ্টসংযোগ প্রতিযোশিতার 

নিয়ামক সম্বন্ধ হইবে না । তখন মনোবৃত্তি প্রতিযোগিতার নিয়ামক সম্বন্ধ 

হইবে স্থাশ্রয়সংযোগ | বুদ্ধিস্ুখছুঃখা্দি হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । বৃদ্ধিত্ব- 

জ্ঞান, সৃখত্বজ্ঞান, ছুঃখত্বজ্কান সকল বৃদ্ধিসখদুঃখাদির অলোৌকিকপ্রত্যক্ষের 

সন্নিকর্ষ হইবে । এই সন্নিকর্ষের প্রতিযোগী হইবে মন স্বাশ্রয়মংযোগ 

হইবে প্রতিযোগিতার নিয়ামক । স্বপদে বুদ্ধিত্ব-সুখত্ব দুঃখত্বজ্ঞ'ন | এই জ্ঞানের 
আশ্রয় হইল আত্মা, যেহেতু বুদ্ধিসখদুঃখাদি হইল আত্মশত ধর্ম । আত্মার- 

সংযোগ মনে থাকে বলিয়া অলৌকিক প্রত্যক্ষসন্লিকর্ষস্থলে স্বাশ্রয়সংযোগ- 

সম্বন্ধে মন প্রতিযোগী বলিয়া গণ্য হয় । 

কেহ কেহ জ্ঞায়মানসামান্তকে সন্নিকর্ষ বলেন। প্রাচীননৈয়াক়িক 

সামান্যপ্রকারকজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলেন। নব্যনৈয়ায়িক সামান্য বিষয়কজ্ঞানকে 
সন্নিকর্ষ বলেন। 

সামান্কে সন্নিকর্ষ বলিয়। স্বীকার করিলে যে সময়ে কোন অনিত্য 
সামান্যের অনুপস্থিতিহেত উক্ত অনিত্যসামান্যের ভ্রমাত্মকজ্ত।ন উৎপন্ন হয়। 

সে সময়ে অনিভ্যসামান্যের প্রকৃত আশ্রয়ভূত বন্তর অলৌকিকপ্রত্যক্ষাত্মক- 

পারিভাষিক শবাাবলী ত্র 



জবান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু উক্ত অলোকিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্জানের কারণ 

অনিত্য সামান্তরূপ সামাম্তল্ক্ষপসন্নিকর্ষ সেই সময়ে বর্তমান থাকে না। 

সামান্যশবের দ্বারা অনিত্য, ব্য, গুণাদিও বোধিত হয় একথ! পূর্বে বল! 
হইয়াছে । সামান্যপদবাচ্য জন্তত্রব্যাদি অনিত্যহেতু সর্ববদ! বর্তমান থাকে না 
বলিয়। তাহার অবিদ্যমানতায় ভ্রমকালীন তাহার প্রকৃত আশ্রয়ভূত বস্তর 

অলোকিকপ্রত্যক্ষাত্মকঞ্জানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। অতএব জ্ঞায়মান 
সামান্য সন্নিকর্ষ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে না। 

প্রাচীননৈয়ায়িকমতে সামান্যপ্রকারকজ্ঞানকে সামান্যলক্ষপসন্নিকর্ষ বলিয়। 

স্বীকার করিলে সামান্তবিশেম্তকজ্ঞানের পর উৎপন্ন অলোৌকিকপ্রত)ক্ষা আ্মক- 

জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। অথচ সামান্যবিশেষ্তকজ্ঞানের পর সামান্যাশ্রয়ের 

অলোৌকিকপ্রত)ক্ষ অনুভবসিহ্ধ। এখন সামান্য প্রকারকঞ্জানের সন্নিকর্ষত্ব- 
স্বীকারে সামান্যবিশেষ্যকজ্ঞানের পর জাত অলৌকিক-প্রত্যক্ষের অনুৎপত্তি 
হয়। এই নিমিত নব্যনৈয়ায়িক সামান্যবিষয়কজ্ঞানকেই সামান্তলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। 

যদি বল সামান্যলক্ষণসন্লিকর্ষ স্বীকারে যদি একটি ঘটের প্রত্যক্ষকালেই 

সকল ঘটবিষয়ক জ্ঞান হয়, একটি ধুমপ্রত্যক্ষপময়েই সকল ধুমবিষয়ক জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, একটি পদার্থের দর্শনকালেই তজ্জাতীয় সক্লু পদার্থের জ্ঞানের 

উৎপত্তি হয়, এক প্রমেয়ের প্রত্যক্ষকালেই সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হয়, সুতরাং 

সামাস্তলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকারে সকলের সর্ববজ্ঞতার আপত্তি হয়। এরূপ কথ 
বলিতে পার] যায় না। যেহেতু সকল পদার্থ বিষয়ক সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ- 

জন্য জ্ঞানের ছার! সর্ববজ্ঞত্ব লাভ কর] যায় না। কারণ ষর্ববজ্ঞত্ব লাভ করিতে 

হইলে সকল পদার্থ বিষয়ক বিশেষজ্ঞান লাভ করা৷ প্রয়োজন । সামান্যলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষদ্বারা তাদৃশ বিশেষজ্ঞান লাভ হয় না । বিশিষবৈশিষ্ট্যাবগাহীজ্ঞানই 

বিশেষজ্ঞান। লৌকিক সন্নিকর্ষের দ্বার! উৎপন্ন প্রতা্ষা ত্মকজ্ঞান চক্ষুঃসংযুক্ত 
ঘটাংশে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী হওয়ায় চস্ষঃসংযুক্ত ঘটজ্ঞানটি বিশেষজ্ঞান 
বলিয়1 কথিত হয় । কিন্ত অলৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বার] উৎপন্ন জ্ঞান ঘটসংযুক্ত 

ভিন্ন দেশাস্তরস্ষিত বা কালাত্তরস্থিত ঘটে বিশিষ্ট-বৈশিষ্টাবগাহী নয় বলিয়। উক্ত 

জ্ঞান বিশেষজ্ঞানরূপে পরিগণিত হয় না। বিশিষ্বৈশিষ্ট্াবগাহীজ্ঞানে 

সন্বস্ধী দুইটির ও সম্বন্ধের জ্ঞান অপেক্ষা করে। কিন্ত অলোৌকিকসন্নিকর্ষজন্য 
£সংসুক্ত ভিন্ন সকল ঘটভ্ঞানে ঘটত্বরূপ সন্বন্ধী ও সমবায় সন্বস্ধ পূর্বের জ্ঞাত 

চৌক্দ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



থাকিলেও অন্যতর সন্বন্ধী চক্ষুঃসংযুক্তভিন্ন ঘট পরিজ্ঞাত না থাকার উক্ত জ্ঞান 
বিশিষবৈশিষ্ট্যাবগাহী হয় না। 

নব্যনৈয়ার়িক বলেন সামান্যলক্ষণসন্গিকর্ষ অস্বীকার করিলে মহানস, 

চত্বর ও গ্রোষ্ঠ কয়েকটি স্থানে ধুম ;ও বহর সাহচর্য্য দর্শলের দ্বার! পৃথিবীর 

যাবতীয় সকল ধূমে বহর সাহচর্য্যনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে ন|। 
উক্ত সাহচর্য্ের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে-_প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমের মত 
পৃথিবীর সকল ধুমই বহ্চির ব্যাপ্য কিংব। এতান্বশ কোন ধুম আছে, যে ধুম 
বহিচর ব্যাপ্য নহে, স্বৃতরাং স্বতঃসিদ্ধ ধুমোবহিন ব্যাপ্যঃ ন বা এরূপ সংশয়ের 

অনুপপত্তি হয়। যেহেতু প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূমে বহির ব্যাপ্তি নিশ্চয় থাকিলে 

প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধুমে বহিনব্যাপ্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। আর 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট ধূম ভিন্ন অজ্ঞাত ধূমের বহ্ি বাাপ্যত্বের সংশয় উৎপন্ন হয় এরূপ 
কথাও বলিতে পার! যায় না। যেহেতু সংশয়ে ধশ্লিজ্ঞান হইল কারণ, 
প্রত্যক্ষদৃষ্ট--ধৃম ভিন্ন ধুম পরিজ্ঞাত না হইলে ধূমে? বহিনব্যাপ্যো ন বা এরূপ 
সংশয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মহানস, চত্বর প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে মাত্র ধৃম 

জ্ঞাত হইয়াছে, পৃথিবীর যাবতীয় সকল ধুম পরিজ্ঞাত হয় নাই। সুতরাং 
ধূমে। বহিনব্যাপ্যে৷। ন বা এরূপ সংশয়ের উপপত্তি হয় না। 

কিন্তু সামান্যলক্ষণসঙ্নিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে 

ধূমের লৌকিকপ্রত্যক্ষের পর ভ্ঞায়মানধূমত্ব অথবা ধুমত্বজ্ঞানরূপ সামান্ত- 
লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার! পৃথিবীর সকল ধুম জ্ঞাত হওয়ায় উক্ত সকল ধুমে বহি 
ব্যাপ্যত্বনিশ্চয় না থাকায় ধুমে বহিিব্যাপ্যত্বের সংশয়ের উপপত্তি হয় । 

এবং সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ অস্বীকার করিলে-_দৃরবর্তী ধ্যক্তি পর্ববতে ধৃম 
দর্শন বা প্রত্যক্ষ করিয়া পর্বতে বহ্নির যে অনুমান করে, সেই অনুমানের 

অনুপপত্তি হয় । কারণ পর্বতে বির সহিত ব্যাপ্তিবিশিষ্ঠ ধূমের জ্ঞানরূপ 

পরামর্শাত্মক জ্ঞান উক্ত অনুমানের কারণ হয় । তাদৃশ পরামর্শজ্ঞান পর্ববতস্থিত- 

ধূমে পর্ববতস্থিতবহির ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হয়। কিন্তু পর্ববতস্থিত বহি ও ধুম 
ইন্ছ্রিয়সন্নিকৃষ্ট না৷ হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের অন্পপত্তিবশতঃ উক্ত অনুমানেরও 
অনুপপতি হয় । সুতরাং ৬ক্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপপত্তির জন্ত সামান্যলক্ষণসন্মিকর্ষ 

স্বীকার করিতে হইবে । মহানস, চত্বর প্রভৃতি স্থানে বন্ধির সহিত ধুমের 

সাহচর্যরূপ ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানকালে বহিতুসামান্থলক্ষণসন্লিকর্ষের 
দ্বার! ও ধুমত্ব সামান্যঙ্গক্ষণসঙন্লিকর্ষের ছার দেশাত্তরস্থিত বা কালাত্তরস্থিত 

পারিভাঘিক.শব্দাবলী পনের 



মকল বহি ও সকল ধূম ইত্তিয়সমিকৃষট হওয়ায় সকল বন্তির সহিত সকল 
ধূমের সাহচধ্যের অলোকিকপ্রত্যক্ষ হয়। তাদৃশ অলোকিকগ্ুত্যক্ষ জন্য 
অন্য সময়ে পর্ববতীয়ধূম পরিলক্ষিত হইলেই উক্ত ধূমে পর্ববতীয়বহির পুর্বব- 
জ্ঞাত ব্যাপ্তির স্মরণ হয় এবং তজজন্য পর্ববতে। বহিব্যাপ্যধূমবান্ ইত্যাকারক 

পরামর্শাতক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই পরামর্শজ্ঞান হইতে পর্ববতে বহি 

অনুমান হয়। অতএব এই অনুমানের উপপত্তির নিমিত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ 

রূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

এবং ন্যায়বৈশেষিকমতে সকল তেজের সামান্তাভাব প্রসিদ্ধ পদার্থ অন্ধকার 

বলিয়! অভিহিত হয়। অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রতিযোগ্ীর জ্ঞান কারণ 

বলিয়! তম£পদার্থের প্রত্যেক্ষের প্রতি সকল তেজের জ্ঞান হইল হেতু । সুতরাং 

পৃথিবীর সকল তেজের জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার 

করিতে হইবে । তাহা হইলে কোন একটি তেজের প্রত্যক্ষ হইলে জ্ঞায়মান 

তেজত্ত্ব অথবা তেজজ্ত্ব জ্ঞানরূপ সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা সকল তেজের জ্ঞান 

উৎপন্ন হওয়ায় তজ্জন্য অভাবাত্মক তমঃপ্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। এবং এইভাবে 

প্রাগভাবের উপপত্তির জন্য সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

যে বস্ত বা পদার্থ এখনও উৎপন্ন হয় নাই, সেই অনুৎপন্ন পদার্থ প্রাগভাবের 

প্রতিযোগী । প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। অনুৎপন্ন বা অজাত 
প্রতিযোগী পদার্থের সহিত ইজ্ত্রিয়ের লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে ন]। 

সেই অনুংপন্নপ্রতিযোগীর সহিত ইন্দ্রিয়ের জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষ অবশ্থ স্বীকার্য্য 
বস্ত হইলেও সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না করিলে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকৃত 

হয় না। তথাহি কোন একটি পটের লৌকিকপ্রত্যক্ষের পর জ্ঞায়মান 

পটত্বরূপ অথব] পটত্বজ্ঞানরূপ সামান্য লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার অনুৎপন্ন ও বিনষ্ট 

প্রভৃতি সকল পটের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর জ্ঞান লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার 

প্রাগভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণীতৃত তপ্রতিযোগ্গী পটাদিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অব্যাপ্যত্বসন্যন্ধ 

“স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বমব্যাপ্যত্বম্* অর্থাৎ স্বাভাবাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিত। বা 

আধেয়তারূপসম্বন্ধই অব্যাপ্যত্সন্বন্ধ বলিয়। কথিত । যেমন গোত্ব অব্যাপ্যত্ব- 

সম্বন্ধে অশ্বত্বে থাকে । এখানে স্বপদের দ্বার। গোত্ব গৃহীত হয়। তথাচ 

গ্রোত্বাভাবাধিকরণে অশ্বে অন্বত্ব থাকে অর্থাৎ গোত্বাভাবাধিকরণীভৃত- 

ষোল ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অশ্বনিরূপিতবৃত্তিতা অশ্বত্বে থাকে । এই ক্রমে অব্যাপ্যত্বসন্বদ্ধে পরস্পর বিরুদ্ধ 

পদার্থও পরম্পরে বৃতি করে। 

জ্ঞানলক্ষণাসনিকর্ষ 

এখন জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের পরিচয় প্রদখিত হইতেছে। 

জ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষ - জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রতাক্ষের কারণ হয়। লক্ষণ 

শবের অর্থ_স্বরূপ । জ্ঞানস্বরূপ সম্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ। এই হইল 

স্মৃতিরূপ। স্মৃতিরপজ্ঞানের দ্বার] পূর্ববজ্ঞাত কোন বস্ত বা পদার্থ বর্তমান- 

কালিক জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষণরূপে ইন্ট্রিয়সন্নিকৃষট 

হইলে উক্ত স্মৃতিরূপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত 

হয়। যে পদার্থটি ইন্ড্রিয়সম্নিকৃষ্ট যোগ্য নহে তাদৃশ পদার্থ এই জ্ঞানলক্ষণরূপ 

অলোকিকসন্নিকর্ষের দ্বার ইন্দ্রিয় সন্পিকৃষট হইয়। থাকে । বস্তর উৎপন্ন জ্ঞান 

আত্মম্তি সংস্কারের উৎপাদক বা জনক হয়, সেই সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়। স্মৃতি 

জন্মায়। এই স্মৃতিরপ জ্ঞান অলোকিকসন্নিকর্ষবূপে পুর্ববজ্ঞাত পদার্থকে 

জ্ঞানবিষয়ীভূতপদার্থের প্রকার বা বিশেষণভাবে পরিচয় করিয়া দেয় । 

যথা-_দূরে অবস্থিত অনাঘ্রাত চন্দনকাষ্ঠখণ্ড দেখিয়া! “ম্ুরভি চন্দনম্” 
এনপ জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কর্তৃক 

নাসিকাসংযুক্তচন্দনসমবায়রূপ লোকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা চন্দনকা্ঠের গন্ধ 

গৃহীত হইয়াছে । উক্ত গন্ধজ্ঞানজন্যসংস্কার সেই ব্যক্তির আত্মাতে উৎপন্ন 

হইয়াছে । অন্ত সময়ে সেই ব্যক্তি দরে অবস্থিত অনাক্রঃত চন্দনকা্ঠখণ্ড 
দেখিলে “স্বরভি চন্দনম্” এন্প যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় উক্ত জ্ঞান জ্ঞানলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষবূপ অলোৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বার] হয়। দৃরস্থিত চন্দনকণষ্ঠের গন্ধ যদি 
নাসিকা ইন্জ্রিয়ের দ্বারা পূর্বেবের মত গৃহীত হইত তাহ] হইলে উক্ত গন্ধের জ্ঞান 

অলোকিকসন্নিকর্ষের দ্বার উৎপন্ন এরূপ কথ। বল যাইত না। চন্দনসৌর্ভ- 

বিষয়কসংগ্কারবিশিষটব্যক্তির দরদেশে অবস্থিত অনাস্্রাত চন্দনকান্ঠের সহিত 
চক্ষুরিক্দ্িয়ের সংযোগ হইলে পর “সুরভি চন্দন” এরূপ ্রত্যক্ষাত্মক 

জ্ঞান হয়। এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে চন্দনের বিশেষণ রূপে সৌরভের ভান 

হয়। কিন্তু চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের সৌরভ গৃহীত হয় না। কারণ সৌরভ হইল 
চক্ষুরিজ্্রয়ের অগ্রাহ্া বস্তু এবং চন্দনকাষ্ঠ চক্ষুরিজ্ত্িয়ের গ্রহণযোগ্য বস্ত । 

এখন সৌরভের জ্ঞানোংপত্তির জন্য জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোৌকিকসঙ্লিকর্ষ স্বীকার 

পারিভাষিক শব্দাবলী সতের 
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'খকিরে হুইবে। এই চম্বনকাষ্ঠ দর্শনের পূর্বেষ পরিজ্ঞাত যে চন্দনকাষ্টথত্ডের 
. য় হইয়াছিল, দেই সৌরভবি্ষয়ক-অনুভবজন্ত আত্যবৃত্তি সংস্কার 
বীর হই! সৌয়ভবিধয়ক স্মরণ উপ করে । এই স্থতিরূপ জ্ঞান স্ববিষয়ী- 

ভবুসৌরভকে ন্তমান চন্দনকার্ঠের বিশেষণরূপে চক্ষুঃসন্লিকৃ করে। পূর্বব- 

জ্ঞাত সৌরবিষয়ক স্তিজ্ঞান ব্যতীত পূর্ববজ্ঞাত সৌরভকে দৃশ্যমান চন্দনকাণের 

প চন্ষ্ুঃসংযুক্ত করিবার জন্য স্মৃতিরূপ জ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণরূপ 

অলোৌকিকসঙ্মিকর্ধ বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইভাবে 

প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞানে “সঃ”-_-সেই এরূপ ভানের জন্য, এবং অনুব্যবসায়জ্ঞানে 

ঘটপটাদি ভানের জন্য এবং অভাব প্রত্যক্ষে প্রতিযোগীর ভানের জন্যও 

জ্ঞানলক্ষণসন্মিকর্ষরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । 

যথা--“সোহয়ং দেবদত্তঃ” এবূপ প্রত্যয়কে প্রত্যভিজ্ঞা বলে। এখানে 

“সঃ* এই পদের দ্বারা বোধিত তত এবং অয়ম্ পদের দ্বারা বোধিত ইদস্ত এই 

দুইটি প্রথমাস্তপদ “দেবদত্তঃ” এই বিশেষ্তপদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত 

হইয়াছে । স-তত্তাপদের দ্বার! দেবদত্তের পূর্ববকালিনত্ব বা দেশাস্তরাবস্থিততব 

বোধিত হইতেছে । অয়ম্-ইদস্তপদের দ্বারা! দেবদত্তের বর্তমানকালিনত্ব ও 

সম্মথস্থিতত্ব বোধিত হইতেছে, অতএব দেবদত্তের মত ইদস্ত চক্ষুঃসংযৃক্ত 
হওয়ায় ইদস্তবিশিষ্ট দেবদত্ত চক্ষঃসংযোগরূপ লোৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা 
প্রজ্বক্ষজ্ঞানের বিষয়" হইতেছে। কিন্তু ততা -পূর্ববকালিনত্ব ও দেশাত্তর- 

বস্থিতত্ব বিশেষণপদটি চক্ষুঃসংফোগরূপ লৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বার! প্রত্যক্ষজ্ঞানের 
বিষয় হয় না বলিয়! জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

আমি পূর্বেব দেবদত্বকে কলিকাতায় দেখিয়াছিলাম, দেবদত্তের সেই 
প্রত্যক্ষজ্রানজন্ত আমার দেবদত্তবিষয়ক সংস্কার আছে। তাহার পর পুনরায় 

দেবদতৃকে বদ্ধমানে দর্শন করায় “সোহয়ং দেবদত্তঃ” এরূপ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, 

তাহাই প্রত্যভিজ্ঞ। নামে কথিত। এখানে বিশেষ্য-দেবদত্তের বিশেষণীতৃত 

“সততা অর্থাৎ পৃর্ববকালিনত্ব ও দেশান্তরাবস্থিতত্বের চক্ষু£সংযোগরূপ 

লৌকিকসন্নিকর্ষ হয় না। বর্তমানকালে পুনদর্শনসময়ে সম্মৃথস্থিত দেবদত্তের 
সহিত চন্কঃসংযোগ হওয়ায় দেবদত্তের পুনর্দর্শনজাত সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইয়। 
প্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। উক্ত স্মরণাত্মক জ্ঞান নিজ বিষয় পূর্ববকালিনত্ব 

ও দেশান্তরাবস্থিতত্বকে বর্তমান অগ্রদেশস্থিত দেবদত্তের বিশেষণরূপে চক্ষুঃ- 
সঙ্িকৃষ্ট করে । উক্ত দেশান্তরাবস্থিতত্ব ও পুর্ববকালিনত্বরূপ স--ততা দেবদত্ের 

আঠার ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



বিশেষণপদের চক্ষুঃসম্সিকৃষ্টীর উপপতির নিমিত্ত জ্ঞানলক্ষপরূপ অলোকিক- 
সন্নিকর্ষের একাত্তই প্রয়োজন । 

অনুব্যবসায়জ্ঞানের উপপদ্ধিয নিমিত্ত ও জ্ঞানলক্ষণরূণ অল্পে কিকসমিকর্ষ 
অবস্ধই স্বীকার করিতে হইবে । 

নিরিষকজকজ্ঠনের পরক্ষণে সবিফল্পকজ্ঞান হয়, সবিকজ্মকজান ব্যবসায় 
জ্ঞান নামে অভিহিত হয়। উক্ত জ্ঞান স্ববিষয়কে প্রকাশিত করিলেও নিজষে 
প্রকাশিত করিতে পারে না বলিয়! অপর জানের প্রয়োজন হয় । যে জ্ঞান 

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করে তাহাকে অনুব্যবসায়ঞ্ঞান বলে।, 

ব্যবসায় নামক সবিকজ্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষই অনুব্যবসায়জ্ঞান বির 

কথিত । “অহং পটাদি জ্ঞানবান্ অথবা অহং পটাদিং জানামি” এইক' 

বাক্যের দ্বারা অনুব্যবসায়জ্ঞান বোধিত হয়। এই অনুব্যবসায়জ্ঞানে 

প্রাকৃক্ষপজাত ব্যবসায় নামক জ্ঞান বিষয় হয়। এই ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়ৰ 
মানস্প্রত,ক্ষজ্ঞানই অনুবাবসায় । এই অনুব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রতাযক্ষে আত্তর 

ইন্দ্রিয় মন করণ হয় । আত্মার সহিত মনের সংযোগ হয় । মনঃসংযুজ-আত্মাছে 

জ্ঞানাদি সমবায় সম্বন্ধে বৃতি করায় মনঃসংযুক্তসমবায়রূপ লোৌকিকসঙ্লিকর্ষের 
দ্বারা জ্ঞানের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় । কিন্তু পূর্ববর্তী ব্যবসায় নামক জ্ঞান সংযুক্ত 

সমবায়সন্বদ্ধে মনের গ্রাহ্থ হইলেও উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়তূত পটঘটাদি 
মনের গ্রাহা বস্ত নহে। অথচ ব্যবসার়জ্ঞানের বিষয় পটহটাদিকে ত্যাগ করিয়া 

ব্যবসায়জ্ঞান অনুব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। জ্ঞান স্ববিষয়কে 
বর্জন বা পরিত্যাগ করে ন1 এবং মন বাস্পদার্থকে গ্রা্থণ করে না। অথচ 

অনুব্যবসায়ে--“অহুং পটাদিং জানামি বা অহং পটার্গি জ্ঞানবান্” এরূপ 

অনুব্যবসায়জ্ঞানে পূর্ববর্তী ব্যবসায়জ্ঞান যেমন বিষয় হয়, সেইনদপ পূর্ববর্তী 
ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয়ভৃত পটাদিও বিষয় বলিয়। গণ্য হয়। ইহাই হইল 

পদার্থের পরিস্থিতি । এখন চিত্ত করিতে হইবে যে পটাদি বিষয়ের সহিত 

আত্তরিক্দ্রিয় মনের সংষোগ বা সন্নিকর্ষ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে । 

নৈয়ায়িকমতে জ্ঞান স্ববিষয়কে বর্জন ব। ত্যাগ করিতে পায়ে না। ব্যবসায়- 

জ্ঞান স্ববিষয়বিশেষিত হুইয়াই অনুব্যবসায়ের বিষয় হয়। মনের সহিত 

ব্যবসায়জ্ঞানবিষয়-পটার্দির লোৌকিকসন্লিকর্ষ সম্ভব না হইলেও ভান্বশ পটাদির 

অলোকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে। এই অলোৌকিকসমিকর্ষই হ্যানলক্ষণ 

সন্নিকর্ষ বলিয়! অভিহিত। বাহৃবিষয় পটাদি সম্বন্ধ হ্যবসায়ক্জানই 

পারিভাষিক শকাবলী উনিশ 



অলোফিকসন্নিকর্ষরূপে মনকে বাহ্যথটাদির সহিত সঙ্গিকৃষ্ট করিয়া দেয় । 
তজ্জন্য পট।দি বাস্বিষয় ব্যবসায়জ্ঞানের বিশেবণরূপে অনুব্যবসায়ের বিষয় 

হয়। অনুব্যবসায়ে পূর্ববর্তী জ্ঞান যেমন বিষয় হয় তেমনি উক্ত জ্ঞানের 
বিষয়ভূত পটাদিও বিষয় বলিয়া পরিগণিত হয়। ব্যবসায়জ্ঞানটি যেমন 
মানস প্রত্যক্ষ হয়, পটাদিও তেমনি মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় । কিন্তু কেবল 

উহাদের বৈলক্ষণ্য বা প্রভেদ এই যে-ব্যবসায়জ্ঞান সংযুক্তসমবায্সসন্বপ্ধে 

মনের সমিকষট হয়, জ্ঞানরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা পটাদি মনের সন্নিকৃষট হয় বলিয়। 

জ্বানলক্ষঞক্ূপ অলোৌকিকসন্লিকর্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথায় 

অনুব্যবসায়ের--জ্ঞানবিষয়কমানসপ্রত্যক্ষের অনুপপত্তি অলঙ্ঘনীয় হইয়া 
উঠে। 

এইভাবে অভাব প্রত্যন্ষেও জ্ঞানলক্ষণসম্িকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । “ভূতলে ঘট নাই” এখানে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয় । 

ভূতলের সহিত চক্ষুর সংযোগ হয় এবং চক্ষঃসংযুক্তভৃতলের বিশেষণরূপে 
অভাবপদার্থই গণ্য হয়, ঘটাভাব নহে । আর অভাবের বিশেষণ হইয়াছে ঘট । 

অভাবের সহিত ঘটের প্রতিষোশিতা সম্বন্ধ থাকায় অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট 

বর্তমান র] বিদ্যমান থাকিতে পারে না, অভাবাধিকরণে ভূতলে ঘট বিদ্যমান 
না থাকায় ঘটের সহিত চক্ষর লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে পারে না। ইন্দ্রিয়- 
সন্নিকৃষ্ট না হইলে কোন পদার্থ ব বস্তই প্রত্যক্ষজ্বানের বিষয় বলিয়। গ্রণ্য 

হইন্তে পারে না। অথ5 অন্বাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্্মরূপে 
প্রতিযোগীর ভান হইয়। থাকে, যেহেতু তদভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি তৎপ্রতিযোগী- 
জ্ঞান কারপ হয় । অতএব চন্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে। চক্ষুর সহিত ঘটের সন্নিকর্ষের উপপতির জন্য জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার 

করিতে হইবে । তথাচ পুর্ববজ্ঞাত ঘটাদি প্রতিযোগীর স্মতিজ্ঞানরূপ অলৌকিক 

জ্ঞানলক্ষপসন্নিকর্ষই চক্ষুর সহিত ঘটা'দিকে সন্নিকৃষ্ট করে । 
সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষনূপে সামান্থজ্ঞানকে সন্নিকর্ষ বলিয্না স্বীকার কর। 

হইয়াছে এবং জ্ঞানপক্ষণসন্লিকর্ষ্ূপে জ্ঞানকে সঙ্লিকর্ষ বলিয়! অভিহ্থিত কর! 

হইয়াছে । এখক উক্ত উভম্ন সন্িকর্ষদয়ের বৈলক্ষপ্য কি? এই প্রশ্নের 



হয় না তথাপি চিন্তাসহ বিচার করিলে উক্ত সন্নিকর্ষয়ের পরিচয়গত প্রভেদ 
পরিদৃষ্ট হইবে । সামান্মলক্ষণসন্লি কর্মস্থলে সামান্তজ্ঞানের বিষয়ভূত সামান্তের 
আশ্রয়পদার্থ ঘটাদি অনুযোগী এবং উক্ত সম্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইক্ছ্রিয় আর 
উক্ত ঘটাদি অনুযোগী ইন্দ্রিকসসন্বন্ধ বা ইন্দ্রিয়সংযুক্ত হয়। জ্ঞানলক্ষপসন্নি কর্ষ 

স্থলে জ্ঞানের বিষয়তৃত পদার্থ অনুযোগী হর এবং উক্ত অনুযোগী ইন্জ্রিয়সন্নিকৃষ্ট 

হয় । যথা ধূমতাদি জ্ঞান সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ বলিয়। স্বীকৃত হইলে ধৃমত্বজ্ঞানের 
বিষয় ধূমত্বসামাগ্যের আশ্রয়ভূতপদার্থ অনুযোগীস্বরূপ পৃথিবীর সকল ধূম 

ইন্্রিয়সন্নিকৃষ্ণ সকল ধূমের সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ দ্বার! প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। 

আর ধুমত্বজ্ঞান যদি জ্ঞানলক্ষপসন্নিকর্ষরূপে গৃহীত বা স্বীকৃত হয় তাহা 

হইলে ধুমতুজ্ঞানের বিষয় অনুযোগীদ্বরূপ ধূমত্ব ইন্ত্রিয়সন্নিকৃষ্ট হওয়ায় জ্ঞান- 

লক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বার! কেবল ধুমত্বেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

তৃতীয় অলৌকিকসন্গিকর্ষ হইল যোগজ সন্নিকর্ষ। ষোগীর যোগজ -_ 

যোগাভ্যামজনিতধর্মই সন্নিকর্ষরূপে সকল পদার্থপ্রত্যক্ষের উৎপাদক হয়। 

যেহেতু উক্ত ধন্মযোগীর আত্মাতে সমবায়সম্থন্ধে থাকে এবং স্বাশ্রয়সমান- 

কালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্শমা নিকটস্থিত, দৃরস্থিত, ভূত, ভবিষ্যং ও 

অতি সৃল্ষ প্রভৃতি সকল পদার্থপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষরূপে কারণ হয়। এখানে 

স্বপদের দ্বার! যোগজধর্্ম গৃহীত হইবে। এধর্মের আশ্রয়তৃত পদার্থ হইল আত্ম, 
উক্ত যোগীর আত্মার সমানকালিক হইল পৃথিবীর ব! সপ্তলোকের সকল 

পদার্থ । অতএব যোগীর ষোগজধম্ম স্বাশ্রয়সমানকালিকত্বসন্বদ্ধে সকল 

পদার্থকে উন্ড্রিয়সন্নিকৃষ্ট করিয়। যোগীর সকল পদার্থ বিষয়ক প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞাঁন 

উৎপন্ন করিয়। থাকে । 

যোগী দুই প্রকার-_যুক্তযোগী ও যুঞ্জানযোগী। যুক্তযোগী - যোগা- 
ভ্যাসের দ্বার সিদ্ধযোগী সর্ববদ] সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিয়। থাকেন। 

যুঞ্জানযোগী অর্থাং যোগাভ্যাসরতযোগী সর্বদ! সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ 
করিতে সমর্থ হন না। কিন্তু তিনি যখন সকল পদার্থের প্রত্যক্ষের নিিত 

অবহিত চিত্তে চিন্তায় রত থাকেন, তখনই তাদৃশ প্রত্যক্ষের অধিকারী ব1 সমর্থ 

হন। তিনি ষখন যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধযোগী বলিয়া গণ্য হইবেন, তখন 

তিনিও যুক্তযোগী হইয়। সর্ববদ! সকল পদার্থকে-প্রতাক্ষ করিতে সক্ষম হইবেন । 

পাস্িভাষিক শবাবঙী একুশ 



জাবাপ ও উন্বাপ 
আবাপ শবের অর্থ সংগ্রহ বা অন্থয় ব্যাপ্তি তৎসত্বে তৎসত্বা। উদ্বাপ 

শবের অর্থ--ত্যাগ বা ব্যতিরেকব্যাণ্তি- তদসত্তবে তদসত্ব। বা ত্যাগ । 

শববিশেষের দ্বারা অর্থবিশেষ বোধিত হয় । যে কোন শবের দ্বার। ষে 

কোন অর্থের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজদ্য পদ ও অর্থ এই দুইটি বস্তর শক্তি- 
রূপ সন্বদ্ধের জ্ঞান আবশ্কক করে। এই শক্তিরূপ সম্বন্ধের দ্বার পদ অর্থকে 

প্রকাশিত করে । “শক্তিগ্রহ ব্যাকরণোপমান কোধাপ্তবাক্য ব্যবহারত্চ” 

ইত্যাদি শক্িজ্ঞানগ্রাহকগুলির মধ্যে ব্যবহার শক্তিরূপ সম্বন্কত্ানের অন্যতম 

উপায় । তথাহি-_শিক্ষার্থী বালকের সম্মখদেশে অবস্থিত উতমবৃদ্ধ__প্রযোজক- 

বৃদ্ধ মধ্যমবৃদ্ধকে-_-প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল--“গাম্ আনয়” গরু আনয়ন কর। 

প্রযোজকবৃদ্ধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরু আনয়ন করিল । 

শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজকরৃদ্ধের গরু আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ করিল 

এবং প্র যোজকবৃদ্ধকথিত উক্ত বাক্য শ্রবখ করিয়। প্রযোজ্যবৃদ্ধ অন্যত্র যাইয়। 

একটি গরু আনয়ন করিল ইহাও দর্শন করিল। তখন বালকটি “গাম আনয় 

--গরু আনয়ন কর” এই বাক্যের সাধারণ ভাবে গলকস্বলবিশিষ্ট প্রাণীকে ব। 

পশুকে আনয়ন কর] এরূপ অর্থ বুঝিল। কিন্তু উক্ত বাক্যান্তর্গত কোন্ পদের 

দ্বারা! গলকম্থলবিশিষ্ট পশু বোধিত হইল এবং কোন্ পদের দ্বারা আনয়নক্রিয় 

ন্রেধিত হইল, তাহী সে বালক বুঝিতে পারিল না অর্থাং প্রতিটি পদের 
নিক্গিষ অর্থবোধ উক্ত বাক্যশ্রবনাদিতে বালকের উৎপন্ন হইল না। তাহাল্প 

পর প্রযোজকবৃদ্ধ গ্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল--“গাং বধান অশ্বমানয়”” গরুটি বন্ধন 

কর এবং অস্থ আনয়ন কর। প্রযোজ্যবৃদ্ধ গ্রযোজকবৃদ্ধকথিত বাক্যানুসারে 

গরুটিকে বন্ধন করিল এবং অন্থ আনয়ন করিল। তখন বালক আবাপ- 
উদ্বাপের দ্বারা অবধারণ করিল যে- গলকদ্বলবিশিষ্ট গোপদের গোত্ববিশিষ্ট 

শক্তি, আনয়নপদের আনয়নক্রিয়াতে শক্তি । গাং বধান এই প্রো জকবৃদ্ধ 

কথিত বাক্যানৃসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটকে বন্ধন করিলে পর উ্ভ পার্থস্থিত 
শিক্ষার্থী বালরু বৃঝিল যে “গাং বধান” এই বাক্যে পূর্ববর্তী “গা'ম্ আনয়” 
এই বাক্যের আনয়নক্তরিয়াটি উদবাপ- পরিত্যক্ত বা ব্তিরেক হইয়াছে এবং 

গে! শবটি আবাপ--সংগৃহীত বা অন্বয় হইয়াছে । এইভাবে বালকটির 
প্রযোজকরবৃদ্ধ কথিত পূর্বববাক্য--“গাম্ আনয়” এই বাক্যত্তগগত প্রতিটি পদের 

বাইশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থ বৃঝিয়1 সমগ্র বাক্যের অর্থ বোধিত হইল। আবাপ ও উদ্বাপের সাহায্যে, 

ব্যবহারের দ্বার! বালকের শক্তিরপ সন্বন্ধের জান উৎপন্ন হইল। 

স্ফোটবাদ 
শক তিন প্রকার-বৈখরী, মধ্যম] ও পশ্যন্তী। 

যে সকল শব শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রবণ কর! যায় সেই সকল শব্দ বৈথরী 
বলিয়! অভিহিত হয় । অন্তরের মধ্যে ক্রমাবগাহিরূপে বুদ্ধিব্যাপার ব। চিত্ব- 

ব্যাপাররূপে প্রাণবৃত্তির সহিত অনুচ্চারিত ও অশ্রুত জ্ঞানের বা বুদ্ধির 

আকাররূপে উচ্চারিত শবের প্রযোজকনূপে যাহা প্রকাশিত হয়, সেই শব 

মধ্যমা বলিয়া! কথিত হয়। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার প্রাকৃকালে বীজের মধ্যে সমস্ত 

বৃক্ষোৎপাদনের শক্তি যেভাবে বিবিধভঙ্গীতে প্রস্ফুটিত হইবার নিমিত প্রস্তুত 
থাকে অথচ নিজকে বিভক্ত করিয়! প্রকাশিত হয় না। ভীষণ ঝড়ের পূর্বে 
প্রকৃতির অন্ত:স্তদ্ধতার মধ্যে যেভাবে তাহার শক্তিপুঞ্জ আপনাতে লীন হইয়া 

থাকে, চিত্তেরও তেমনি একটি অবস্থা আছে, যে অবস্থায় অর্থাকারের উদ্বোধ 

হয় নাই অথচ চিত্তের স্বাভিন্ন স্পন্দনের মধ্যে তাহা বিধৃত হইয়1 বিরাজ করে, 

এই অবস্থাকে পশ্যন্তী বলে। এই পশ্যন্তী অবস্থা লোকব্যবহারের অতীত । 

মহাশক্তি হইতে বহির্গত হইয়াছে বঙ্গিয়] যাবতীয় সকল শব্দেরই বিশিষ্ট 

শক্তি আছে। 

যে শব বাগিক্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইয়। ধ্বনিরূপে প্রকাশিত হয় সেই শব 

হইল অনিত্য। আর যে শব পশ্যন্ভতীরূপে বা মধ্যমারূপে সকলের অস্তঃ- 

সন্নিবেশী হইয়। সকল বিকারের কারণ হইয়া, সকল কর্মের আশ্রয় হইয়। 

সুখদ্ুঃখের অধিষ্ঠানরূপে বিদ্যমান থাকে এবং বোধরূপে নিরন্তর নিজকে শব্দ- 

ধারার মধ্যে প্রকাশিত বা বিকশিত করে সেই সর্বেবশ্বর সর্বশক্তি শব নিত্য । 

শব্দব্রন্দ যখন নিজকে বিভিন্ন অর্থের মধ্যে প্রকাশ করে তখন জগতের সৃষ্টি 

হয় । চৈতন্য যে বাকৃরূপে আপনাকে বিভাবন করেন, তাহাই চৈতণ্যের ক্রিয়] ৷ 

এই বাগৃবিভাবিনী চেতনা না থাকিলে মানুষের শরীর কাষ্ঠের মত হইত। এই 

প্রকাশস্থরূপ। অন্তর্ধামী চেতনা স্বগ্রকাঁশের জন্য আপনাকে শবধারার মধ্য দিয় 

বিভক্ত করেন। এই চেতনাশক্তির মধ্যে সমস্ত শব্দভাবনার বীজ লুক্ধাপ্লিত 

থাকে। তাহা যখন স্বপ্রেরপায় আপনাকে নানা অর্থের মধ্য দিয়] উদ্ধদ্ 

করিয়া তোলে, তখন সেই উদ্দুদ্ধশক্তির সাহায্যে অনুরূপ শব্দের বিভাবন 

পারিভাষিক শবাবলী তেইশ 



হয়। এইজন্যই শব্দের শরির দ্বারা আমর। অর্থকে উপলব্ধি করিতে সমর্থ 

হইয়! থাকি । এই শক্তির অনুকূলতায্ন বা আনুকুল্যে শিশু বিনা উপদেশে 
কণ্ঠতালু প্রভৃতির অভিঘাতের দ্বার। শবের সৃষ্টি করে। মৃত্তিকা যেমন ঘটাদির 
সমবায়িকারণ হয়, সেইরূপ শব্দও সমগ্রঞজগতের উপাদান ব। নিমিত্তকারণ 

হয়। যেহেতু আমাদের সমস্ত ব্যবহারই শবকে আশ্রয় করিয়। প্রযুক্ত হয় । 
স্বতরাং সকল বস্তই শব্দকে সৃক্ষরূপে আশ্রয় করিয়া আছে । শব্দ অর্থের 

মাধ্যমেই স্বররপের পরিচয় প্রকাশিত করে । আর অর্থ বস্ত নির্দেশের দ্বার] 

স্বরূপের পরিচয় প্রকাশিত করে । 

ভগবান্ ভাস্যকার বর্ণ বা শবসকল ক্ষণিক বলিয়। অর্থ প্রত্যয়ের অসম্ভবত্ব- 
বশতঃ বণাতিরিক্ত বর্ণাভিব্যঙ্গ্য অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব স্বীকশর 

করেন। তালুপ্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগের ফলসন্ভৃত নাদের দ্বারা শর 
অভিব্যক্ত হয় । নাদই ধ্বনি। ধ্বনি ব! নাদ ক্রমশঃ উপচিত হইলে তাহার 

দ্বার! বর্ণের অভিব্যক্তি হয় । ধ্বনি ব! নাদের দ্বার ক্ফোটের অভিব্যক্তি হয় । 

শ্োত্রপটাহে ক্রমধারায় আগত শব্দ পরম্পরার শেষাংশ যখন শ্রুত হয় বা 

শ্রবণ কর? হয়, তখন বল। হয় শব শ্রুত হইল । শব্দটি শ্রবণেন্দ্রিয় গোচর হইলে 

পর ঘণ্টাবাদন শেষ হইলে যেমন তাহার একটি রেশ শ্রুত হয় সেইরূপ একটি 

রেশ থাকে তাহাই ধ্বনি বলিয়৷ অভিহিত হয় । 

ভর্ভৃহরি প্রমুখ বৈয্লাকরণবৃন্দ বলেন-__তালু প্রভৃতির সংযোগ ও বিয়োগ 

দ্বারা শব হইতে উৎপন্ন শবই ধ্বনি বা ল্ফোট বলিয়া কথিত হয়। শব 

অর্থকে প্রস্ফুটিত বা প্রকাশিত করে বলিয়া! শব্দের অপর নাম স্ফোট| শব্দ 
হইতে পদার্থের বোধ ব। বাক্যার্থবোধ কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে £ ভজ। 

আশু বিনাশী ক্রমিক বর্সকল একই সঙ্গে এক সময়ে সম্মিলিত হইতে না 

পারায় সেই বর্ণসমূহের আনৃপৃবর্বীক অবগত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত 
পূর্বব পুর্ব বর্ণসকলের জ্ঞান জন্য সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বার 

ন্ফোটাখ্য শব্দ অভিব্যক্ত হয়। সেই ধ্বন্যাত্মক বা! ব্যঙ্গ্যাত্মক স্ফোটাখ্য শব্দ 

নিত্য ত্রন্দস্বরূপ । সকল প্রত্যয় ও প্রত্যায়নের ব্যঞ্জক ব! প্রকাশক হইল 

বর্ণাত্মক শব্দ 

স্বৃতত্বমৃ_-“আত্মভিন্নত্বে সতি বিশেষগুণবন্বমূ” । অর্থাৎ আত্মাভিন্ন হইয়া 

বিশেষগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই ভূতপদার্থ বলিয়। অভিহিত হয় । যথা পৃথিবী, জল, 

তেজঃ, বায়ু ও আকাশ। 

চব্বিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জাতি 
জাতির লক্ষণ-__-“নিত্যত্বে সতি অনেক সমবেতত্বম্* । যে অনৃগতধর্ম্ম নিত্য 

হইয়া! অনেক অধিকরণে সমবায়সন্বন্ধে থাকে তাহা জাতি বা সামান্য বলিয়া 

কথিত হয়। এই জাতির লক্ষণে সত্যন্তদলগ পরিত্যাগ করিয়া “অনেক 
সমবেতত্ব” এই বিশেষ্তাংশ নিবিষ্ট থাকিলে সংযোগ, বিভাগ ওদ্বিত্বাদি সংখ্যায় 

অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু উক্ত গুণসমূহ অনেক অধিকরণে সমবার়সন্বদ্ধ থাকে । 

উক্ত লক্ষণে “অনেক” শব্দ পরিত্যক্ত হইলে পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি 

নিত্যদ্রব্যগতসংখ্যা ও পরিমাণ প্রভৃতি নিত্যগুণে অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু 
এ সকল গুণসমৃহ নিত্যগুণ হওয়ার জন্য সমবায়সম্বন্ধে বৃত্তি করে। 

“অনেক” শব্দটি লক্ষণে প্রবিষ$ হইলে উক্ত অতিব্যপ্তি হয় না, যেহেতু এঁ সংখ্যা 

পরিমাণ প্রভৃতি অনেকে সমবেত নম্ন । “নিত্যত্বে সতি অনেকবৃতিত্ব” বলিলে 

এবং সমবায়সম্বন্ধ অনুল্লিখিত হইলে উক্ত জাতিলক্ষণ অত্যন্তাভাবে অভিব্যাপ্তি 
১ । যেহেতু অত্যন্তাভাব নিত্য এবং আকাশ, বায়, তেজঃ ও জল প্রভাতি 

অনেক অধিকরণে থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “সমবেত” অর্থাং 

স্মবায়সন্বন্ধেৃতি এরূপ কথিত হইয়াছে । অভাব সমবায়সন্বন্ধে থাকে না। 

জাতি দুই প্রকার--পর1 ও অপর1। যে জাতি অধিকদেশবৃতি "যাহার 

আশ্রয় অনেক তাহ! পরা জাতি বন্দির! কথিত এবং যে জাতি অল্পদেশবৃত্তি _ 

যাহার আশ্রয় অপেক্ষাকৃত অল্প তাহা অপর! জাতি । 

অনৃগতপ্রতীতিই জাতি সিদ্ধির একমাত্র নিয়ামিক] নয়.। কারণতাবচ্ছেদক- 
রূপে,?কারধ্যতভাবচ্ছেদ করূপে, এবং বাচ্যতাবচ্ছেদকরূপেও জ।তির সিন্ধি হয় । 

জন্যভাববস্তর ধ্বংসের কারণতাবচ্ছেদকরূপেই সত্তাজাতির সিদ্ধি হয়। যে 

ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয় তাহার ধ্বংস হয় । কাধ্য-কারণভা বন্থলে দুইটি সম্বন্ধ 

স্বীকৃত হয়। একটি কাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বদ্ধ, অপরটি কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ । 

তন্ত হইল জনক, ব!। কারণ, পট কাধ্য । এখানে কার্য্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ নমবায়, 

যেহেতু তত্ততে পটকাধ্য সমবায়সন্থন্ধে থাকিয়া! উৎপন্ন হয় । আর কারণ- 
তাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য, যেহেতু সমবায়সন্থন্ধে কার্যভূত পটের 

অধিকরণে তন্ততে তস্ততাদাত্ম্যসন্থন্ধে থাকে । এই নিমিত বল! হয় যেস্থানে 

সমবায়সন্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয় সেস্থানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য থাকে। যদি 

ধ্বংসাভাব কাধ্য হয়, তাহ। হইলে কার্যতাবচ্ছেদকসন্থন্ধ হইবে প্রতিযোগ্িতা- 

পারিভাঘিক শব্দাবলী পঁচিশ 

(ক) 



সম্বন্ধে ধবংসের অধিকরণে জন্মভাবপদার্থ তাদাত্মযসন্বন্ধে থাকে । তাদ্বশ সম্বন্ধে 

ংসের অধিকরণ জন্যভাবমাত্রই হ্য়। অতএব প্রতিযোগিত1 সম্বন্ধে 

জন্যভাবধ্বংসের প্রতি তাদাত্যসন্বদ্ধে জন্যভাবপদার্থকারণ । 

বিশেষ 
“অন্ত্যাঃ নিত দ্রব্যবৃত্তয়ে। বিশেষাঃ অনস্তাঁ1” ইহাই বিশেষের লক্ষণ । 

বিশেষ নামক পদার্থটি অন্ত্যঃ মহা প্রলয় সময়েও বর্তমান থাকিয়। নিতা দ্রব্য- 

সমূহে সমবায়সম্বন্ধে থাকে এবং নিত্যদ্রব্য অনন্ত বলিয়৷ বিশেষও অনস্ত। 

এই বিশেষ পদার্থ প্রত্যেক নিত্যদ্রব্যে বিদ্যমান থাকে । একটি বিশেষ পদার্থ 

একটি দ্রব্যেই থাকে, সেই বিশেষটি একাধিক দ্রব্যে থাকে না। নিত্যদ্রব্য 

মাত্রেই বিশেষ পদার্থ থাকে । এইজন্য বিশেষের আনস্ত্য স্বীকৃত হইয়াছে । 

নিরবয়ব নিত্যদ্রব্যের পরস্পর ভেদ সাধক হইল বিশেষ নামক পদার্থ । 

পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমা থুর গুণগত বৈলক্ষণ্যই উহাদের ভেদক 

হইলেও দুইটি পাথিব পরমাণুর, দুইটি জলীয় পরমাণুর, ছুইটি তৈজস পরমাণুর 

ও দুইটি বায়বীয় পরমাথুর ভেদকরূপে বিশেষ নামক অতিরিক্ত অতীক্তরিয় 

পদার্থ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । প্রতিটি পরমাথুতে একটি করিয়া 

বিশেষ থাকে । এ বিশেষ স্বাশ্রয়ভূত পরমাণুকে অপরৃ, পরমাণু হইতে 
বিচ্ছেদ বা ব্যাৰৃত্ত করে এবং নিজকে অপরপরমাণু-গত বিশেষ হইতে পৃথক্ 

করে । একজাতীয় নিতাদ্রব্য €ইটর পারস্পরিক ভেদ বিশেষের দ্বারা সাধিত 
হয় । কিস্ত বিশেষ পদার্থ দুইটির পারস্পরিক ভেদ স্বতঃই সিদ্ধ হয়। বিশেষ 

হইল জাতিবিহীন পদার্থ । যে প্রমাণের দ্বার! বিশেষ সিদ্ধ হয়, সেই প্রমাণের 

দ্বারাই বিশেষের স্থতোব্যাবৃত্তত্ব সিদ্ধ হয়। পাখিব পরমাণু, জলীয় পরমাণু, 

তৈজস পরমাণু, বায়বীয় পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক, আত্মা ও মন এই 

সকল নিত্যদ্রব্য বিশেষ পদার্থের আশ্রয় । নিত্যদ্রব্যে সর্বদা সমবায়সন্বন্ধে 

বৃত্তি বা সমবেত থাঁকে বলিয়! বিশেষ পদার্থও নিত্য বলিয়। স্বীকৃত হয় । মনঃ 

ক্রিয়াতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যার্থক অন্ত্যপদ উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট 

হইয়াছে । ঘটগ্কাদিতে ব্যভিচার বারণের জন্য নিত্যপদ প্রদত্ত হইয়াছে। 

জ্ঞানত্বাদিতে ব্যভিচার নিবারণের জন্য “দ্রব্য” পদ দেওয়া হইয়াছে । কালিক- 

সম্বন্ধে ঘটত্বাদি নিত/ভ্রব্যে মহাকালে বৃত্তিহেতু এবং সমবায়ে অতিব্যাপ্তি 
বারপের জন্য “সমবেত” সমবায়সন্থন্ধে বৃত্তিত্ব এরূপ বলা হইয়াছে । নিত্য 

ছাবিবিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দ্রব্যবৃত্তি নিত্যগুণে ও আত্মত্ব জাতিতে অভিব্যাপ্তি বরণের জন্য“গুণভিন্নত্বে সতি 

জাতিভিন্নত্বে সতি” এরূপ বিশেষণপদ উক্ত লক্ষণে সংযোজিত করিতে হইবে । 

অভাবি 
অত্যন্তাভাব হইল নিত্যবস্ত। কালবিশেষবিশিষ্টস্বরূপবিশেষণতা সম্বন্ধে 

অভাব স্বাধিকরণে থাকে । ভূতলে ঘট আনয়নকালে কালের সহিত ঘটাভাবের 

উক্ত সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে সম্বন্ধী ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না। 

প্রাচীনগণ বলেন- প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ 

আছে। 

নবীনগণ বলেন-_প্রাগভাব ও ধ্বংসের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধ নাই । 

তাহারা বলেন অধিকরণের সহিত ঘটসংযোগের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব 

অত্যন্তাভাব প্রতীতির নিয়ামক। যেস্কানে ঘট বিদ্যমান আছে সেইস্থানে 

ঘটসংষে'গের প্রাগভাব ও ধ্বংসাভাব নাই বলিয়। অত্যন্তাভাবের প্রত্যয় হয় না। 

ভূঁতলে ঘট না থাকিলে ঘটসংযোগের ধ্বংসাদি থাকায় ঘটের অত্যন্তাভাব 

বোধিত হয়। 

প্রতিযোগী, প্রতিষোণিতাবচ্ছেদক ধন্ম ও প্রতিযোগণিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের 

ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিন্তু অন্যোন্যাঁভীব কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা - 

বচ্ছেদ কধম্মভেদেই ভিন্ন হয় । 

নব্যনৈয়ায়িক-_-বিশিষ্টীভাব, উভয়াভাব ও সামান্তাভাবকে অতিরিক্ত বলিয্প। 

স্বীকার করেন। দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষ দণ্তী বা দণ্ডবান্ বলিয়া] অভিহিত হয়। 

এই দণ্ডীর অভাব তিন প্রকারে উপপন্ন হয় । যথণ দণ্তী নাঞ্ছি ইত্যাদি বিশিষ্ট 

বুদ্ধিস্থলে যদি পুরুষ অবিদ্যমান থাকে কেবল দণ্ড থাকে, তাহ হইলেও “দণ্তী 

নাস্তি” এরূপ বাক্য গ্রয়োগ হইবে । আর যদি দণ্ড অবিদ্যমান থাকে কেবল 

পুরুষ থাকে, তাহা হইলেও “দপ্তী নাস্তি” এরূপ বাক্য প্রয়োগ হইবে । এবং 

দণ্ড ও পুরুষ উভয়ই যদি না থাকে তাহা! হইলেও দণ্তী নাস্তি এরূপ বাক্য 

প্রয়োগ হইবে। প্রথমস্থলে বিশেষ্যাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, দ্বিতীয়স্থলে 

বিশেষণাভাববশতঃ বিশিষ্টাভাব, তৃতীয়স্থলে বিশেস্ত-বিশেষণোভয়।ভাৰ প্রযুক্ত 

বিশিষ্টাভাব বোধিত হয় । এইভাবে বিশিষ্টাভাব একটি অতিরিক্ত অভাব 

বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । 

উভগয্লাভাবও অতিরিক্ত অভাব বলিয়? স্বীকৃত হয় । যথা যেস্থানে কেবল 

পারিভাষিরু শব্দাবলী সাতাশ 



পট আছে ঘট নাই সেস্থলে “পটঘটো নম্তঃ” এরূপ বাক্য প্রয়োগ বা প্রতীতি 

হয়। এই প্রভীতিতে পটত্ব, ঘটত্ব ও উভয়ত্ব এই তিনটি ধন্ম অভাবীয় 

প্রতিযোশিতাবচ্ছেদক ধর্ম হয়। এই নিমিত্ত উক্ত উভয়াভাবকে কেবল 

পটাভাব বা কেবল ঘটাভাব ব1 যংকিঞ্চিদ্ উভয়াভাব হইতে অতিরিক্ত অভাব 
বলিয়া স্বীকৃত হয় । কারণ কেবল পটাধিকরণে বা কেবল ঘট।ধিকরণে বা 

যেকোন দুইটি-_-বহি ও ধূমের অধিকরণে “পটঘটো নম্তঃ” এরূপ প্রতীতি বা 
বাক্য প্রষ্লোগ হইয়া থাকে । 

নব্যনৈয়ায়িক-_ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নাভাব বলিয়' একটি স্বতন্ত্র অভাব স্বীকার 

করেন। এই অভাব একটি ধর্শের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব। বিশিষ্ট ব। নিয়ন্ত্রিত হয় । 

এ ধন্মকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম বল। হয়। ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ 
অভাব ঘটাভাব, এই অভাবে ঘট প্রতিযোগী, ঘটনিষ্টপ্রতিযোশিতার ব্যাবর্তকধর্শ্ 

হইল ঘটত্ব। এ প্রতিযোগিতার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত যে অভাব তাহা! ঘটাভাব বলিয়া 

কথিত হয়। যে ধর্মটি প্রতিযোগীতে বৃত্তি করে তাহাকে প্রতিযোগিতার 

সমানাধিকরণধন্ম বলে | আর যে ধর্মটি প্রতিযোগীতে অবৃত্তি করে তাহাকে 

প্রতিযোশিতার ব্যধিকরণধর্ন বলে এবং তাদ্বশ অভাব ব্যধিকরণধন্মাবচ্ছিন্না- 

ভাব বলিয়া কথিত হয়। যথা “পটত্বেন ঘটোনাস্তি” এই অভাবে ঘট 

প্রতিযোগী, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বরূপে উক্ত অভাব উল্লিখিত হয় নাই 

কিন্তু পটত্বধন্ম ঘট প্রতিষোগীতে অবৃত্তি করায় পটত্বরূপে ঘটাভাবটি প্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণধর্ম্াবচ্ছিন্নাভাব বলিয়! গণ্য হয়, যেহেতু পটত্বধর্ধ্মটি ঘটনিষ্ত- 
প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণধর্ম্ম হয় নাই । কিন্তু বিরুদ্ধ ব৷ ব্যধিকরণ ধশ্ম 

হইয়াছে । ব্যধিকরণধন্মীবচ্ছিন্নাভাব হইল কেবলান্বয়ী অর্থাৎ উক্ত অভাব 

সর্বত্রই থাকে । 

মীমাংসকগণ অভাবকে অধিকরণম্বরূপ বলিয়। স্বীকার করেন। যথা 

ভূতলে ঘটোনান্তি অর্থাৎ ভতলে ঘটাভাব আছে। তখন ভূতলের সহিত চক্ষঃ 
সংযুক্ত হওয়ায় ভূতলভিন্ন অপর কিছু পরিলক্ষিত হয় না বঙ্গিয়া ঘটাভাব 

ভূতলম্বরূপ বলিয়। পরিগণিত হয় । 
অপর আগ্ঠা্য বলেন-- অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হইলে 

দোষত্রয় পরিলক্ষিত হয় । 

প্রথমদোষ হইল--“ভৃতলবৃত্তি ঘটাভাব” এখানে যে ভূতলে ঘটাঁভাব 

পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে ভূতল অধিকরণ ও ঘটাভাব আধেয় হইয়াছে । 

আঠাশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আধার-আধেয়ভাব সকল সময়েই পৃথকৃতৃত দুইটি বস্ততেই প্রতিভাত হয়। যদি 

ঘটাভাবকে ভূতলন্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর' হয় তাহ! হইলে তৃতল অধিকরণ ও 

ঘটাভাব আধেয় উপপন্ন হয় না । সুতরাং এই আধার-আধেয়ভাবের উপপত্তির 

নিমিত্ত অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার কর? যায় না। 

দ্বিতীয়দোষ হইল--অভাবনিরপণে বলা হইয়াছে যে__অধিকরণভেদে 

অভাব ভিন্ন হয় না। ঘটাভাব, ভূুতল ও আকাশ প্রভৃতি অনেক অধিকরণে 

থাকিলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ । কিন্তু অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূতলম্বরূপ, আকাশবৃত্তি ঘটাভাব আকাশস্বরূপ 

এইভাবে একই ঘটাদির অভাব অনস্ত অধিকরণস্বরূপ হওয়ায় গৌরবদোষ হয় । 

এই গৌরবদোষ পরিহারের জন্য অভাবকে অতিরিক্ত পদার্থ বলিয়। স্বীকার 

কর। উচিত। 

তৃতীয় দোষ হইল-_“যদ্ বস্ত ষদিক্দ্রিয় গ্রাহ্য তদভাবোহপি তদিক্দরিগ্রাহ্া” 

অর্থাং যে বন্ত যে ইন্জ্রিয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ হয়, সেই বস্তর অভাবও সেই 

ইত্ছ্িয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় ইহাই নিয়ম। বামুতে রপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ 
হয় এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। এখন অভাব 

অধিকরণস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হইলে রূপাভাব বামুস্বরূপ হেতু বায়ুর চাক্ষুষ 

প্রত্যক্ষ হউক্ এবং গন্ধাভাব জলম্বরূপ হেতু জলের প্রাণেক্দ্রিয়ের ছার প্রত)ক্ষ 

হউকৃ। সুতরাং অভাবকে অধিকরণম্বরূপ না বলিয়৷ অতিরিক্তভাবে স্বীকার 
করাই মুক্তিসঙ্গত। 

ন্যায়বৈশেষিকগণ অভাবকে অতিরিক্ত অর্থাৎ সপ্তম প্রদার্থরূপে স্বীকার 

করিলেও সর্বত্র অভাবের অতিরিক্ততা স্বীকার করেন না। তাহারা 

ভাবাধিকরণক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ স্বীকার করেন না। কিন্তু অভাবাধি- 

করণক অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন । যেমন “পটাভাবে 

পটোনাস্তি” এই প্রত্যয়ে প্রতীয়মান আধেয়তৃত পটাভাব অধিকরণভূত 
পটাভাব হইতে পৃথক্ নহে। 

প্রতিযোগী প্রভৃতি ভেদে অভাব ভিন্ন হয়, কিস্ত অধিকরণভেদে অভাব 

ভিন্ন হয় না, যেহেতু ঘটাভাব বু অধিকরণে থাকিলেও ঘটাভাব একটিই 

পদার্থ । কিন্তু নব্যনৈয়ারিক স্বানবিশেষে অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 

স্বীকার করিয়াছেন । তাহার] বলেন সর্বত্র অধিকরণভেদে অভাবের ভেদ 

স্বীকৃত না হইলেও যেস্থানে প্রতভিযোগীর সামান্যাধিকরণ্য ও প্রতিযোগী - 

পারিভাষিক শবাবলী উনত্রিশ 



ব্যয়াধিকরণ্যরূপ বিরুদ্ধধর্শের অধ্যাস হয়, সেই স্থানেই অধিকরণভেদে 

অভাবের ভেদ স্বীকৃত বা কল্িত হয়। প্রতিযেশিসামানাধিকরণ্য ও 

প্রতিষোগিবৈয়াধিকরণ্য এই বিরুদ্ধধ্মের অধ্যাস অব্যাপ্যবৃত্তি-পদার্থের 

অভাবস্থলেই পরিলক্ষিত হয়। সংযোগাদি হইল অব্যাপ্যবৃত্তিপদার্থ। 

সংযোগাভাবে উক্ত বিরুদ্ধধর্মের অধ্যাস থাকায় সংযোগাভাব অধিকরণভেদে 

ভিন্ন হইবে । সংযোগাভাব বৃক্ষাদি দ্রব্যে আছে এবং গুণ পদার্থ নিগু“ণ হওয়ায় 

গুণেও স'যোগাভাব থাকে । ভদ্রব্যবৃত্তি সংযোগাভাব গুণবৃত্তিসংযোগাভাব 

হইতে পৃথক্ বস্ত অর্থাৎ গুণবৃত্তিসংযোগাভাব হইল ব্যাপ্যবৃত্তি। বৃক্ষে 

কপিসংযোগ ও কপিসংযোগণ্ভাব আছে, আকাশে শব ও শব্দ।ভাব আছে, 

আত্মাতে জ্ঞানাদি ও জ্ঞানাদির অভাব আছে। এই সকল অব্যাপ্য বৃত্তি 

পদার্থের অভাব অধিকরণভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়। স্বীকৃত হয়। 

ভাবপদার্থের অভাবের কথা বলিয়৷ এখন অভাবের অভাব বিষয় প্রদশিত 

হইতেছে । প্রাচীন নৈয়ায়িক বলেন- অভাবের অভাব ভাবস্বরূপ । যথা 

ঘটাভাবের অভাব ঘটম্বরূপ, পটাভাবের অভাব পটস্বরূপ, অতিরিক্ত নহে। 

ধ্বংসের প্রাগভাব অথবা প্রাগভাবের ধ্বংস প্রতিযেগীর স্বরূপ । 

নব্যনৈয়ায্সিক বলেন--অভাবের অভাব অতিরিক্ত । যথা ঘটাভাবের 

অভাব অতিরিক্ত পদার্থ এবং ঘটাভাবাভাবের অভাব ঘটা1ভঞ্ঞবর স্বরূপ । 

অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদবস্থরূপ ও প্রতিযোগীরস্থরূপ । 

যথ? ঘটভেদাভাব হইল ঘটত্ব ও ঘটের স্বরূপ । যেহেতু ঘটভেদ পটে আছে, এবং 

ঘটভেদের অভাব ঘটে আছে আর ঘটত্বও ঘটে আছে সুতরাং ঘটত্বও 

ঘটভেদাভাব সমনিয়ত বলিয়। ঘটভেদাভাব ঘটত্স্বরূপ হইল । আর ঘটভেদের 

অভাব ঘটে থাকায় ঘটভেদাভাব ঘটস্বরূপ হয় । 

প্রতিযোগী ও অন্ুযোগী 
প্রতিযোগী শব্দের অর্থ__ প্রতিপক্ষ ব] বিরোধী । জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী 

পদবাচ্য হয়। যেহেতু যাহার অভাব গৃহীত হয়, তাহাই সেই অভাবের 

প্রতিযোগী বন্লিয়া গণ্য হয়। যেমন “ভূতলে ঘটে নাস্তি” যে সময়ে যে 
ভূঁতলে ঘটের অভাব থাকে, সেই সময়ে সেই ভূতলে ঘট থাকে না বলিয়া এই 
ঘটাভাবের গুতিযোগী, বা বিরোধী বস্তু ঘট । তদবত্ব জ্ঞানের প্রতি তদভাব- 

বন্ধ জ্ঞান বিরোধী ইহ! স্বভাবসিদ্ধ বস্ত। অতএব ষে বস্তটি বর্তমান থাকিলে 

ত্রিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তাহার অধিকরণে যে অভাব থাকিতে পারে না সেই বস্তটি সেই অভাবের 

প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। স্ৃতরাং সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত 

হয়, তাহ! সেই অভাবের প্রতিযে!গী বলিয়া! গণ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম 

প্রতিযোগিতা, প্রতিযোগিতা স্বরূপসন্বন্ধে প্রতিযোশিতে থাকে । “অভাব 

বিরহতাত্বং বস্তনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্বং।” অর্থাৎ অভাবের অভাবত্ব বস্ত ব 
প্রতিযোগিনিষ্ঠ প্রতিযোগিত বলিয়া কথিত হয় । এইজন্য প্রমেয়াদি নিত্যবস্ত 

প্রতিযোগীপদ বাচ্য হয় না। 

প্রতিযোগিতা হইল প্রতিষোগীর অবচ্ছেদক বা ইতরব্]াবর্তক ধর্ম । 

অভাব প্রতিযোগিতার নিরূপক, এবং প্রতিযোশিতা হইল অভাব নিরূপিতা। 

যে যেস্থলে ঘটত্ব ও ঘটাভাবীয় প্রতিযোশিত্ব অর্থ।ং ঘটাগাবাভাবত্ব আছে, সেই 

সেই স্থলে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও আছে, যেহেতু উহার! সমনিয়ত ধর্ম । 

ঘটত্বাদি হইল ঘটাদিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক ধর্ম । 

এবং দংখে!গ।দি হইল ভূতলবৃত্তি ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ । যে সম্বন্ধে প্রতিযোগির অভাব গৃহীত হয়, সেই সম্বন্ধ সেই 
প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ব1 ব্যাবর্তক-সম্বন্ধ । 

যে অধিকরণে ষে বস্তর অভাব বিষয়ক জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণ সেই 

অভাবের অনুষোগী বলিয়া কথিত হয় এবং সেই বস্তও সেই অভাবের 

প্রতিযোগী হয় । অনুযোগার ধন্ম অনুযোগিতা, এই অনুযোগিতা স্বরূপসন্বন্ধে- 

অনুযোগীতে থাকে । যেমন ভূতলে সংযোগসম্থন্ধে ঘট ন।ই, এখানে ভঁতল 

ঘটাভাবের অনুযোগী এবং ঘট হইল প্রতিযোগী । এখানে প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদকে ধর্ম ঘটত্ব এবং অবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ । সংযোগেন 

ভূতলে ঘটোনাস্তি অর্থাত ভূতলনৃযোগ্িক-ঘটত্বাবচ্ছিন্র-স*যোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

প্রতিযোগিতাক্ অভাব । ঘটত্বাদি-অবচ্ছেদক-ধন্মভেদে এবং সংযোগাদি 

অবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধভেদে প্রতিযোগিতা ন।না হয়। এবং প্রতিযোগিতার ভেদ- 

বশতঃ অভাবও বন্তধা হয়। যে বস্তটি যে সম্বন্ধে ষে অধিকরণে থাকে, সেই 

বস্তটি সেই সম্বন্ধে যেমন প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ সেই অধিকরণটিও সেই 

সম্বন্ধের অনুযোগী বলিয়] অভিহিত হয়। যথা ঘটাদি স্বাবয়বে কপালাদিতে 
সমবায় সম্বন্ধে থাকে,--“ঘটবও কপালং ব1 কপালবৃত্তি ঘটঃ* এখানে যেমন ঘট 

সমবায়ের প্রতিযোগী হইয়াছে, সেইরূপ কপাল ও সমবায়সন্বন্ধের অনুযোগী 

হইয়াছে। প্রতিযোগিতা হইল অনুযোগিতা নিরূপিতা। উক্ত স্থলে 

পাত্িভাষিকশর্বাবলী একত্রিশ 



সমবায়সন্বদ্ধাবচ্ছি্-কপালত্বাবচ্ছিয্ন কপালনিষ্ঠানুযোগিতা-নিরূপিতা সমবায্- 
সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত। উক্ত ঘটে আছে। যে কালে যে 
ভুতলে ঘটাভাবাদি থাকে, তংকালীনত্ববিশিষট তদ্ভূতল এ ঘটভাবের সম্বন্ধ । 
স্বতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ভূতলে ঘট আনয়নকালে তদ্ঘটাভাব- 

কালীনত্ববিশিষ্ট তদ্ভূতলরূপ স্বরূপবিশেষেণতাসন্থন্ধ তংকালে বিদ্যমান 

ন] থাকায় সন্বন্ধী ঘটাভাবের বোধ হয় না। সম্বন্ধসত্বে সম্বন্ধিসত্বা, সন্বন্ধাসত্বে 
সন্বদ্ধি-অসত্ব! । এই অন্বয় ব্যতিরেক নিয়মবশতঃ। 

সন্বস্থা 

সম্বন্ধ সামাগ্যতঃ দুই প্রকার-_সাক্ষাং ও পরম্পরা । ভূতভলে ঘট-_ এখানে 

ভূঁতলের সহিত ঘটের সাক্ষাং সংযোগ থাকায় সংযোগ হইল সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। 

আর পরে পরে যে সম্বন্ধ ঘটে তাহাকে পরম্পরা সম্বন্ধ বলে। ভ্রব্য স্বাশ্রয়” 

সমরেতত্ব সন্বদ্ধে-গুণও কর্ণে থাকে । আর গুণ ও কম্ম সাক্ষাৎ সমবায়সন্থন্ধে 

দ্রব্যে থাকে । স্বপদের দ্বারা গুণ ও কর্ম্ম গৃহ'ত হয়, তাহাদের আশ্রয় দ্রব্য, 

দ্রব্যে সমবেত গুণাদি, তাদৃশ সমবেতত্বরূপসন্বন্ধ গুণাদিতে থাকায় সম্বস্থীদ্রব্যও 

গুপাদিতে থাকে । সম্বন্ধসত্বে সম্বদ্ধিসত্বা--এই নিযর়মবশত2। 

সংযোগ, সমবায়, ভাদাত্ময, কালিক, পধ্যাপ্তি, ত্িষয়ত1, বিষয়ি তা, 

স্বরূপবিশেষণতাঁ, -অব্যাপ্যত্ব, কাধ্যত্ব-কারণত্ব, সামীপ্য, আধারতা ও 

আধেয়ত? প্রভৃতি । 

নিত্য ও অনিত্য বস্ত কালিকসন্বন্ধে কালে বা মহাকালে থাকে । সমবায়, 

তাদাত্ময ও স্বরূপ-সম্বন্ধ নিত্যসম্থদ্ধ বলিয়া কথিত হয়। সংযোগ, স্বরূপ, 

কালিক, সমবায় ও তাদাত্ম্য ইহাদিগকে বৃতিনিয়ামক সম্বন্ধ বলে। 

পর্য্যাপ্তি সন্বন্ধ-_-পরি--সম্যক্ প্রকারে আপ্তি_ প্রাপ্তি - পধ্যাপ্ডি। ছিত্বত্রিতাদি 

্বাত্রয়ীভূত সকল পদার্থকে ব্যাপিয়া থাকে । কোন একটি পদার্থের উপরে 

থাকে না। যেহেতু একটি পদার্থের উপরে থাকিলে একটি পদার্থে দ্বিত্বাদির 

বোধের উদয় হইতে পার্িত অর্থাৎ “অং ছো” এনপ প্রত্যয়ের প্রমাত্বাপাত্ি 

হইত। যেহেত্ব এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য নাই। কিন্ত ইমো দো এইরূপ 

প্রত্যয়ের প্রামাপ্য আছে। পর্ধ্যাপ্ডিসন্বন্ধ প্রত্যেক পদার্থ নিষ্ঠ হয় না। কিন্ত 

সমবায় সম্বন্ধ সমবেত পদার্থের প্রত্যেকনিষ্ঠ হয় বলিয়া! “অয়ং দ্বিত্ববান্” এরূপ 

প্রভীতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হয় । 

বজিশপ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পর্য্যাপ্তিসম্বন্ধ শবের অর্থ-_অনেকা শ্রয়-সন্বন্ধ । সংখ্যা গুপপদার্থ বলিয়া 

দ্রব্যে থাকে । একত্বাদি সমবার়সন্বন্ধে দ্রব্য) গুণ ও কশ্মে থাকে। 

কোনস্থানে অনেক দ্রব্যাদি থাকিলেও যতক্ষণ পর্য্যস্ত কোন ব্যক্তি 'অয়মেকঃ 

অয়মেক?, অর্থাৎ ইহ! একটি ইহা! একটি এইভাবে গণন। না করেন, ততক্ষণ 

পর্য্যন্ত সেই ব্/ক্ির মনে দ্বিত্ব ত্রিত্বাদির বোঁধ উৎপন্ন হয় না । অতএব দ্বিত্বদি 

অপেক্ষাবুদ্ধিজন্ত | ছিত্বাদি দ্রব্যনিষ্ঠ-একত্বাদির মত স্বাভাবিকগুণ নহে। 
পধ্যাপ্ত্যাখ্য সমবায়ের অনুযোগী দ্রব্য, যেহেতু দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি পর্য্যাপ্তাখ্য 
সমবায়সন্বন্ধে-কেবল দ্রব্যে থাকে । 

সামানাধিকরণ্য 

«“সমানং অধিকরণং যস্য তং সমানাধিকরণং তস্য ভাবঃ সামানাধিকরণ্যং।% 

অর্থাং স্বাধিকরণনিন্ূপিতবৃত্তিত্ব । ছুই বা ততোধিক বস্তু ষদি একই অধিকরণে 

বিদ্যজান খ।কে, তাহ] হইলে উহার! পরস্পর সমানাধিকরণ হয় । উহাদের 

তাদুশবৃত্তিতাকে-সামানাধিকরণ্য বলে । €যমন-_পর্ববত, মহানস প্রভূতি একই 

স্থানে ব অধিকরণে ধুম ও বহি থাকায় উহার সমানাধিকরণ। সুতরাং 

একাধিকরণবৃত্তিতা ধুম ও বহ্িতে আছে। এইজন্য সমানাধিকরণ্য বা 
একাধিকরণরৃতিতাসন্বন্ধে ধূম বহিতে থাকে এবং বন্ধি ধূমে থাকে । অন্যত্রও 

এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

সমুহালম্বনজ্ঞান 

কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান একই সঙ্গে একত্রিত হইয়া যে একটি অখগুজ্ঞানে 

পরিণত হয়, তাহা সমুহালম্বনজ্ঞান বলিয়া! অভিহিত হয় । যেমন “অহং ঘটং 

পটং মঠঞ্চ পশ্যামি 1 এখানে জ্ঞানের একটি কাধ্য, যাহার মধ্যে বিভিন্ন বস্ত- 

সমূহের জ্ঞান উৎপন্ন হয় এককালে--একটি বাকদ্বার]। 

দুইটি ধর্মই যদি পরস্পরের অভাবাধিকরণে থাকে অথচ এ দুইটি ধর্মই 

আবার একই অধিকরণে থাকে, তাহা হইলে এ দুইটি ধর্ম সঙ্কর বলিয়া? কথিত 

হয়। উহার জাতি বণিয়া গণ্য হয় না। যেহেতু সাক্ষ্য জাতির বাধক। 

স্ব-সামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বৃতিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত্যস্তাভাবগ্রতিযোগিত 

এতদৃত্রিতয়সন্বন্ধে ধর্মবিশিষ্ট । যেমন ভূতত্ব ও মৃর্তত্ব। এই দুইটি ধর্মের 
একটি অপরের অভাবাধিকরণে থাকে এবং এই ছুইটি ধশ্ম আবার একাধি- 

পারিভাষিক শব্দাবলী তেত্রিশ 
খ্গ 



করণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজ, বানু ও আকাশে ভূতত্ব থাকে । পৃথিবী, 
জল, তেজ, বায়ু ও মনে মৃর্তত্ব থাকে । অতএব পৃথিবী, জল, তেজ? ও বায়ু 

এই চারিটি দ্রব্যে একই অধিকরণে তৃতত্ব ও মূত্তত্ব থাকায় উহাদের স্বসামানীধি- 
করণ্য আছে। মূর্তত্বাভাবাধিকরণে আকাশে তত্ব থাকায় এবং ভূতত্বা- 
ভাবাধিকরণে মনে মূর্তত্ব থাকায় স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণা ত্যস্তা- 

ভাবপ্রতিযোগিত্ব ভূতত ও মূর্তত্বে থাকায় এই ছুইটি ধর্ম পরস্পরের অভাবের 
সমানাধিকরণ হইয়াছে । সৃতরাং উক্ত তিনটি সম্বন্ধে সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়ায় 

ভূতত ও মূর্ভত্ব এই দুইটি ধর্ম সাহ্বর্ধ্য বলিয়া! গণ্য হইল। সাঙ্কর্য্যবশতঃ এ 
দুইটি ধর্ম জাতি হইল না। পৃথিবীত্বের সহিত জলত্বের সাক্কর্য্যবীরণের জন্য 

স্বসামানাধিকরপ্যদল নিবেশ কর] হইয়াছে । ঘটে ঘটত্ব ও পৃথিবীত্ব থাকায় 

স্বঘটত্ব-সামানাধিকরণ্য পৃথিবীত্বে আছে, স্বা-( ঘটত্ব! )-ভাঁবাধিকরণ পটাদিতে 

পৃথিবীত্ব থাকায় পৃথিবীতে স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ও আছে । সুতরাং ঘটত্বের সহিত 

পৃথিবীত্ের সাহ্কর্যযবারণের জন্য *স্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোশিত্ব এই 

তৃতীয় দল নিবেশ কর] হইয়াছে । তথাচ পৃথিত্বাধিকরণঘটনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা 

পৃথিবীত্বে নাই। সেইরূপ পুথিবীত্বের সামানাধিকরণ্য ঘটত্বে আছে এবং 

পৃথিবীত্বাধিকরণ ' পটাদিনিষ্ঠীভাবীক়প্রতিযোগিত1 ঘটতে অবিদ্যমান থাকায় 
পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাক্কর্ধ্যবারণের জন্য স্বাভাববদ্বৃত্িত্ব্এই দ্বিতীয় দল 

নিবেশ করা হইয়াছে তথাচ পৃথিবীত্বের অভাবাধিকরণ জলাঁদিতে ঘটত্ব না 

থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাক্কর্ধয হইল ন1। 

কারণের অর্থাং কারণীভূতপদার্থবত্তিগুণ। কারণগত গুণের দ্বারা কাধ্যে 

যে সকল গু৭ উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কাঁরণগুণপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুণ- 

জন্য বা স্বাশ্রয়কারণবৃত্তিগুণে।ৎপন্ন বলিয়| কথিত হয় | যেমন স্ব ঘটবূপ সেই 

রূপের আশ্রয় ঘট, ঘটের মৃত্তিকা, মৃবত্তিকার রূপ গুণপদার্থ। কাঁধ্যভূতঘটরূপ 

কারণীতৃত ম্বত্তিকারূপ হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব ঘটরূপ হইল কারণগুণ- 

পূর্ববক অর্থাৎ গ্ষারণীভূত ম্বত্তিকারূপ (গু৭) হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ন 

কারপগুণপূর্ববক অকারণগুণপূর্ববক । যেমন ঘটের অপাকজবূপ- শ্যামরূপ, 

কারণীভূত স্বতিকারর্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। ঘটবৃতিশ্যামরূপ কারণ- 
গুণপুর্ববক হুইয়াছে। কিন্তু ঘটের পাকজরূপ-_রক্তব্ূপ, কারপীভূত স্বত্তিকাবূপ 
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হইতে উৎপন্ন হয় নাই বলিয়। ঘটবৃত্বিরক্তরূপ হইল অকারণগুণপুর্ধ্বক । এবং 

আত্মা, দিক্, কাল ও আকাশ এই বিত্বৃদিগের কোন পদার্থ কারণ হয় না 
বলিয়! উক্ত বিভুত্রব্বৃত্তি সংখ্যাদি পঁ!চাট, বুদ্ধি, সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, যত ও শব্দ 
প্রভৃতি গুণসমূহ কারণবৃত্তিগুণ ব্যতীত উৎপন্ন হয় বলিয়া বিভুদিগের সকল গুণ- 

অকারণগুণপূর্ববক অর্থাং কারণগতগুণ হইতে অনৃৎপন্ন বা স্বাশ্রয়কারণগতগুণা- 
জন্য বলিয়৷ কথিত । 

অখন্ডোপাধি 
যে ধর্মটি একবস্তরকে অন্যবস্ত হইতে পৃথক করিয়। দেয়, সেই ধর্ম অবচ্ছেদক 

ব। ইতরব্যাবর্তক ধন্ম বলিয়! অভিহিত হয় । অনবস্থাদেোষফবশতঃ যে সকল ধর্ম 

প্রকারতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, সেই সকল ধশ্ন অখণ্ড-_অবিভাজ্য 

উপাধি বা ভেদক ধর্ম বলিয়! কথিত হয়। যেমন ভাবত্ব, অভাবতৃ, প্রতি- 

যোগিতাত্ব ও অধিকরণতাত প্রভৃতি । পটাদিজ্ঞজানে পটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা! 

করে। কিন্তু পটত্বাদি জাতি, সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি অখণ্ডোপাধির জ্ঞানে 

পটত্ৃত্বাদি ও সমবায়ত্বত্বাদি ধন্মজ্ঞানের অপেক্ষা] স্বীকৃত হইলে অনবস্থাদোষ 

হয়। পটত্বত্বাদি, ভাবত্বত্ব ও অভাবত্বত্বাদি অনুল্েখীভূত জাতি ও সমবায়ত্ব 
বিশেষতৃ।দি অখণ্ডোপাধির স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় এবং উহারা প্রকারতা- 

বচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না, অনবস্থাদোষবশতঃ অনুল্লেখীভূত জাতি ও অথন্ডো- 

পাঁধি হইতে অতিরিক্ত সমবায়ত্বত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় না। 

মনুষ্তের মধ্যে কেহ দীর্ঘকায়, কেহ থর্ববকায়, কেহ মুক, কেহবা বধির, 

এইভাবে বনু ভেদ পরিলক্ষিত হয় । এইরূপ পশু, বৃক্ষ প্রভভীতি স্থলেও অনেক 

ভেদ আছে। এরূপ বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমূহ একটি শব্দের দ্বারাই 
উল্লিখিত হওয়াঁয়ই অনৃগতব্যবহার হয়। অনুগতব্যবহারের নিমিত অনুগত 
প্রতীতি স্বীকৃত হয় । অনুগত প্রতীতি না হইলে অনুগতব্যবহার হয় না এবং 

অনুগত বিষয় না হইলে অনুগত প্রতীতি হয়না । অনুগতবাবহার সাধিকা। 

অনুগত প্রতীতির বিষয়বূপে অনুগত ধন্ম স্বীকৃত হয়, সেই ধন্মম হইল জাতি। 
মনুষ্ভে মনুষ্যত্ব, পশুতে পশুত্ব, বৃক্ষে বৃক্ষত্ব, অশ্বে অশ্বত্ব ও ঘটাদিতে ঘটত্বাদি 

প্রভৃতি । 

এই অনুগতধন্ম জাতি ও উপাধিভেদে ছুই প্রকার । যে অনুগত ধর্্মটি 

জাতির লক্ষণে লক্ষ্য হয়, তাহাই জাতি । আর যে অনুগতধন্ম জাতির 
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লক্ষণে সমস্থয় হইবে না! সেই অনুগতধন্ উপাধি বলিয়। কথিত হয় । উপাধি 

দুই প্রকার--সখথণ্ড ও অখণ্ড । সমবায়ত্বঃ বিশেষত্ব প্রভৃতি অথণ্ডোপাধি 

বলিয়। গণ্য । এবং দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি সখণ্ডোপাধি বলিয়া! কথিত। 

কেবল অনুগত প্রতীতির নিয়ামকরূপেই দ্রব্ত্বাদি জাতি স্বীকৃত বা সিদ্ধ হয় 

না। কিন্তু কারণতাবচ্ছেদকরূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে ও শক্যতাবচ্ছেদক- 

বূপেও জাতি সিদ্ধ হয়। 

অনবস্থ। 
কোন স্থানেও বিশ্রামের অভাব ঘটিলে ন্যায়ের ভাষায় তাহাকে অনবস্থা 

বলা! হয়। যেমন ঘটত্বাদি জাতির অবচ্ছেদকজাতিরূপে ঘটত্বত্ব স্বীকৃত হইলে 

এই ক্রমে তাহার ধর্ম ঘটতৃত্বত্ব ও জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় । এইভাবে পর্যায় 

ক্রমে জাতি হইতে থাকে, কোথাও তাহার বিশ্রাম ঘটে ন। সুতরাং এই 

অনবস্থাভয়ে ঘটত্বাদিতেই জাতির বিশ্রাম স্বীকৃত হয়। ঘটত্বাদি জাতির 

আর জাতি স্বীকার করা যায় না। 

কেহ কেহ অভাব প্রত্যক্ষের কারণীভূত অনুপলভ্ভ--উপলন্ধির অভাবকে 
প্রমাণ বলিয়। স্বীকার করেন। এখানে যদি ঘট থাকিত তাহা হইলে ঘটের 

উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হইত। যেখানে ঘটের উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না সেখানে 

ঘট থাকে না ব1। ঘটাভাব সিদ্ধ হয়। অতএব অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি প্রাতি- 

ষ্বেগীর জ্ঞান বা অনুপলভ্ভবিষয়ক জ্ঞান কারণ। এখন অনুপলভজ্ঞান কারণ 
বলিয়। স্বীকৃত হইলে অনুপলস্তও অভাব পদার্থ অর্থাং উপলমভ্ভাভাব বলিয়] উহার 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের জন্য অনুপলস্তাত্তর অর্থ। তার অভাব স্বীকার করিতে হইবে। 
এবং দ্বিতীয় অনুপলস্তও অভাববিশেষ বলিয়। উহার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের জন্য 

পুনঃ অনুপলস্তান্তর অর্থাং তৃতীয় উপলভভাভাব স্বীকৃত হয় । এই ক্রমে বিশ্রামের 

অভাব ঘটায় অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। 

অর্থাপত্তি 
মীমাংসকপ্মর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। আপত্তি শবের 

অর্থ কল্পনা! । দেবদত্ত নামক ব্যক্তি রোগশুন্য স্ুলকায়। সৃস্থ দেবদত্ত স্তুল- 

তনু অথচ অনুসন্ধান ফরিয়। যথার্থভাবে অবগত হওয়1 গিয়াছে যে “পীন 

দেবদতো! দিব৷ ন ভুঙ্ক্তে” স্কুলকায় ব1] পীনতনু দেবদত্ত দিবসে ভোজন 
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করে ন। এ বিষয়ে যদি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর। ষায়, অথব1 আগ্তব্যক্তির নিকটে শ্রবণ 

কর। যায়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির দ্বারা দেবদত্ত শরীরে পীনত্বের উপপত্তির 
নিমিত্ত রাত্রিভোজন কল্পিত হয়। এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 

দ্বার] প্রমাণিত বা সিদ্ধ হয় না। অর্থাপত্তি প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়। 

অর্থাপত্তি পঞ্চম প্রমাণরূপে স্বীকৃত হয় । রাত্রিভোজন হইল পীনত্বের উপপাদক 

এবং পীনত্ব হইল উপপাদ্য । যাহ! ব্যতীত যে পদার্থ অনুপপন্ন হয়, তাহ। সেই 

পদার্থের উপপাদক হয়। রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব অনৃপপন্ন সুতরাং রাত্রি- 

ভোজন পীনত্বের উপপাদক। যে ব্যক্তি দিবসে ভোজন করে না, রাত্রিভোজন 

ব্যতীত তাহার পীনত্ব অনৃপপন্ন হয়। এই নিমিত্ত রাত্রিভোজন পীনত্বের 

উপপাদক হয়। দিবসে ভোজনবিহীন দেবদত্তের শরীরের পীনত্ব জ্ঞানই 
অর্থাপত্তি নামক প্রমীণ বলিয়া! অভিহিত হয়। রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। 

অর্থস্য আপত্তি এরূপ বুযুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শবের দ্বার? উক্ত 

রাত্রিভোজনের যথাথজ্ঞান বোধিত হয়। অর্থস্য আপত্তিঃ যতঃ--এবূপ 

ব্যুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি বিজাতীয় প্রমার জনক প্রমাণরূপে বোধিত 

হয়। এতাদ্বশ বিজাতীয় প্রমা প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না, 

যেহেতু রাত্রিভোজনের সহিত চক্ষরিজ্রিয় সন্নিকৃ হয় নাই। এতাদৃশ 
বিজাতীয় প্রমা অনুমিত্যাত্মকরূপেও কল্পিত হইতে পারে না, যেহেতু রাত্রি- 
ভোজনব্যাপ্য হেতুতে পক্ষধন্মত। নিশ্চয়রূপ পরামর্শের অভাব আছে । এতা্শ 

বিজাতীয় প্রমা উপমিত্যাত্মক প্রমাণরূপেও গৃহীত হইতে পারে না। যেহেতু 

উপমিতির সাদৃশজ্ঞানরূপকরণও অতিদেশ বাক্যার্থম্মরখ'স্মক ব্যাপারের 

অভাব আছে। এতাদ্বশ বিজাতীয় পরমা শাববোধস্বরূপও হইতে পারে না। 

যেহেতু “স্থুলকায়ে। দেবদত্তে৷ দিবা ন ভুঙ্ক্তে” এই বাকে) রাত্রিভোজনবোধক 
কোন পদ এখানে নাই। 

অতএব এতাদৃশ প্রমার জনক অতিরিক্ত-_-পঞ্চম অর্থাপত্তিনামক প্রমাণ 

বলিয়া! অভিহিত হয়। দেবদত্ত দিবসে ভোজন করে না৷ অথচ দেবদত্ত স্তুলকায় । 

দেবদত শরীরের স্থুলত্বের উপপতির জন্য রাক্জিভোৌজন কল্পনা! করিতে হইবে। 

দেবদত্ত বন্দিবস যাবং দিবসে ভোজন করে না এবং বহু রাত্রি ষাবং উৎকৃষ্ট 

ভোঁজনই বহুদিন যাবং দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের শরীরের পীনত্বের বা স্তুলত্বের 

উপপাদক হয় বলিয়। তাদবশ রাত্রিভোজনই কল্পিত হয়। নৈপায়িক বলেন-_ 

অনুমান প্রমাণ দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রমার উপপত্তি হয়। অতএব 
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অর্থীপত্তিকে অতিরিক্ত পঞ্চম প্রমাঁপরূপে স্বীকার করা নিরর্থক বা 
নিম্প্রয়োজন। “দেবদত্ো রাত্রো৷ তঙ.ক্ে দিব। অত্ুঞ্জানতে সতি পীনত্বাং” 
ইত্যাকারক অনুমানঘ্বার রাত্রিভোজন-কল্পনারূপ প্রমা অনুমিত্যাত্মক, কিন্তু 

তাদৃশ প্রমা বিজাতীয় নহে। এই অনুমানে পক্ষ দেবদত্ব, সাধ্য রাত্তিভোজন, 

হেত দিবসভোজনাভাববিশিষ্ট পীনত্ব। “যঃ রাত্রো ন তুঙক্তে স দিবা 
অভ্ুঞ্জানঃ ন পীনঃ” ষে ব্যক্তি রাত্রিতে ভোজন করে না, সে ব্যক্তি দিবসে 
অভুক্ত থাকিলে বা! ভোজনবিহীন হইলে পীন বা স্তুলকায় হইতে পারে না, 
এরূপ-_রাত্রিভোজনাভাবরূপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভোজনাভাববিশিষ্ট 

পীনত্বাভাবের _ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞানদ্বার৷ রাত্রিভোজন অনুমিত হয় । 

অতিশয় 
মাঁনব দেহ আশ্রয় করিয়। যে স্বর্গাদিজনিত সুখভোগ উৎপন্ন হয়, সেই স্বর্গাদি 

অশ্বমেধষাগাদির ফল। কিন্তু কালান্তরভাবি স্বর্গলাভের বন্পৃর্ব্বেই তাহার 

কারণ যাগাদিকর্ম বিনষ্ট হইয়াছে । সুতরাং স্বর্গাদির ব্যাপাররূপে কোন বস্তু 
ব৷ পদার্থ স্বীকৃত ন৷ হইলে স্বর্গ(দিফলের অনুপপত্তি হয়। এই স্বর্গাদিফলের 

উপপত্তির জন্য অশ্থমেধাদিযাগ বিনষ্ট হইলেও উক্ত যাগাদি হইতে উৎপন্ন 

অতিশয় বা অপূর্বব বা অদৃষ্ট স্বীকৃত হয়। এঁ অতিশগ্বণদি কালাস্তরভাবি 

স্বর্াদিলাভের জনকু হয়। যখন স্বর্গাদিরপ চরমফল উৎপন্ন হয়, তখন এ 

অতিশয় বিনষ্ট হয় । এইজন্য একটি যাগ হইতে উৎপন্ন একটি অতিশয়ই স্বীকৃত 

হয় এবং এ অতিশয় হইতে একটিবারমাত্রই স্বর্গাদিবূপ ফলের উৎপত্তি হয় । 

অর্থান্তর 
দণ্ডীপুরুষ ইত্যাদি বিশিষ্রুদ্ধিস্থলে বিশেষ্য, বিশেষণ বা প্রকার ও সম্বন্ধ 

এই তিনটি বিষয়ের ভান হয় । “রূপবান্ পট” এখানে বূপবিশিষ্ট পট এই 

বিশিষ্টজ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ এই তিনটি বিষয়ের ভান আবশ্যকহেতু 

পট বিশেষ্য ও রূপ বিশেষণ হইয়াছে, আর' অপেক্ষিত সম্বন্ধ বিষয়টি সংযোগ 

হইতে পারে না, যেহেতু সংযোগ হইল ভ্রব্যছয়নিষ্ঠ বস্ত । এখানে বিশেষণীভূত 
রূপটি গুণপদার্থ, এবং বিশেয্যভূভ পটটি দ্রব্য, সুতরাং গুণের সহিত দ্রব্যের 

সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না। অন্য সম্বন্ধ কল্পনা করিতে হইবে । সেই 
কল্সিত সম্বন্ধ হইল সমবায় । যদি উক্ত স্থলে সমবায়সন্থন্ধ স্বীকৃত না হইয়। 

আটভ্তিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্বরূপসম্বন্ধ কল্পিত হইলে রূপবান্ পট এখানে রূপ স্বরূপসন্বদ্ধে পটে থাকে 

অর্থা পটই রূপের সম্বন্ধ এরূপ বোধিত হয় । তাহ! হইলে সিদ্ধব্ত-_স্ব-( পট ) 

রূপের সাধন হইল এবং সমবায়চক্বন্ধ সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক অর্থান্তর অর্থাং 

স্ব-€ পটাদি) রূপ সাধন করিলেন। সিদ্ধবস্তর-_পটাদিরপের সাধন ও 

অর্থান্তর-__অন্বস্তর পটাদিরূপের সাধন এই দুইটি দোষ বলিয়। গণ্য । এবং 

রূপবান ঘট এখানে রূপ স্বরূপসন্বন্ধে ঘটে থাকে অর্থাং ঘটই রূপের সম্বন্ধ । 

এই ক্রমে মঠ, চত্বর, পর্ববত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সম্বন্ধ কল্পনার ফলে 

অনেক দ্বরূপসন্বন্ধ স্বীকারজনিত গোৌরবদোষ হয়। অতএব লাখববশতঃ 

একটিমাত্র সমবায়সন্বন্ধ স্বীকার কর। অবশ্যই কর্তব্য । 

নিব্বিকল্পকজ্ঞান 
প্রত)ক্ষ জ্ঞান দুই প্রকার-_নিব্বিকল্পক ও সবিকল্পক। বিকল্প শব্দের অর্থ 

_ বিশেষণ »' প্রকার । বিকল্প হইতে নির্মুক্ত জ্ঞান নিব্বিকলপকজ্ঞান। 

নিঙ্বিকল্কজ্ঞানের অপর নাম নিষ্প্রকারকজ্ঞান। যেজ্ঞানের দ্বারা বিষয়ী- 

ভূত পদার্থে কোন বিশেষণের বাঁ প্রকারের বিষয় অবগত হওয়া যায় না, সেই 

পদার্থের স্বরূপমাত্র বিষয় তয়, তাহা নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়। অভিহিত হয় । 

নিহ্বিকল্পকজ্ঞানস্থলে পদার্থের বা বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্দ 

উপাত্ত ব] উল্লিখিত থাকে না এইজন্য নিব্বিকল্পকজ্ঞান অনোধবালক মুকসদৃশ 

বলিয়া কথিত হয়। যেমন অবোধবালক ঘটপট।দি বিষয়কজ্ঞান অন্যের 

নিকটে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় ন।, যেহেতু অবোধ শিল্ জ্ঞানের বিষয় 

ঘটপটাদির নাম জানে না। মুকব্যক্তি ঘটাদিবিষয়কজ্ঞানকে অপরের নিকটে 

প্রকাঁশ কণ্রতে সক্ষম হয় না, যেহেতু জ্ঞানের বিষয় ঘটপট।দি ব্যক্ত করিবার 

শক্তি মৃকব্যক্তির নাই। বাকৃপটুব্যক্তি সেইরূপ নির্বিকল্পকজ্ঞানকে অস্টের 

নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না । কারণ জ্ঞানের বিষয়বাচক শবই জ্ঞান 

প্রকাশের সহায়ক । নির্ষিকল্পকজ্ঞানদ্বার| যেভাবে বিষয় গৃহীত হয়, কোন 

শব্দই সেইভাবে বিষয়কে প্রকাশ করিতে পারে না। তাহার কারণ হইল 

এই যে__সকল বিষয়ে বিশিষ্ট বিষয় শবের দ্বার] বোধিত হয়, অবিশিষ্ অর্থাৎ 

বিশেষণ ব1 প্রকারশুন্ত বিষয় কোন সময়েই শবের দ্বারা বোধিত হয় ন।। 

নিহিবিকল্পকল্ঞান বিশেষণযুক্ত বা বিশিষটবিষয়কে প্রকাশিত করিতে সমর্থ 

হয় না। যেহেতু সকল প্রকার বিশিষ্ট শৃন্ত বা সকল প্রকার বিশেষণ বজিত 

পারিভাষিক শরব্খাবলী উনচল্লিশ 



বিষয়স্বরূপই হইল নিবিবিকলজ্সকজ্ঞানের বিষয় । শব জ্ঞানকে প্রকাশ করিতে 
পারে, কিন্ত শব বিষয়ের ব৷ বস্তর স্বরূপমাত্রকে প্রকাশ করিতে পারে না। 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানে বিষয়বোধক কোন শব্দ লা থাকায় বাকৃপটু ব্যক্তিদ্বারাও 
নিধ্বিকজ্সকজ্ঞান প্রকাশিত হয় না। ঘটশব্দ ঘটত্ববিশিষ্টঘটের বোধক হয়, 
ঘটত্বরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়া! ঘটশব্দ কোন সময়ে ঘটস্বর্ূপমাত্রকে 
প্রকাশিত করিতে বা বৃঝাইতে পারে না। নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপবিশেষণ- 
বর্জিত ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয় । এই নিমিত্ত নিহ্বিকজ্লকজ্ঞানের বিষয় 

কোন শবের দ্বার প্রকাশিত হয় না। যে শব্দটি জ্ঞানের বিষয়কে প্রকাশ 

করে, সেই শব্দ দ্বারা সেই জ্ঞান প্রকাশিত হয়। নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে 

প্রকাশিত করিবার সক্ষম কোন শব বিদ্যমান না থাকায় নিধ্বিকল্পকজ্ঞান 
শবের দ্বার। প্রকাশিত হয় না। 

যে জ্ঞানে প্রকার বা বিশেষণ বিষয় হয় না এবং যে জ্ঞানে বিশেষণশৃন্ বস্ত 
বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই নিধ্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত। দ্রব্য প্রত্যক্ষ 
করিবার জন্ম দ্রষ্ট। চক্ষুঃ উন্মিলিত করার পর দ্রব্যের সহিত চক্ষুঃসন্নিকর্ষ হয় । 

এ সন্গিকর্ষের ছার! প্রথমে যে প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানটিই 
নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়া কথিত । 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে সবিকল্পক বা সবিশ্স্কুণকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

সবিকল্পকজ্ঞানে যে বস্তির বিশেষণরূপে ভান হয়, সেই বস্তুটি নিধ্বিকল্পক- 
জ্ঞানের বিষয় হয় । সবিকল্পকজ্ঞান হইল বিশিষটজ্ঞান। বিশিইজ্ঞানের প্রতি 

বিশেধযজ্ঞানের কাঁরণতা । সবিকল্পকজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে উৎপন্ন 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান ভাসিত হয়। অতএব পূর্ববক্ষণে উৎপন্ন 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানে বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় পরক্ষণে সবিকল্পক বিশিষ- 
জ্ঞানদূপে উৎপন্ন হয়। এই নিয়মানুসারে পটাদির সহিত চক্ষৃঃ সন্নিকর্ষের 

পরক্ষণেই নিধ্বিকল্পকজ্ঞ।ন উৎপন্ন হয়, নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরক্ষণে ঘটত্ব- 

বিশিষঘটের জ্ঞান -বিশিষ্টজ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই 

বিশিষটজ্ঞান বা সবিকল্পকজ্ঞানের প্রতি বিশেষণী ভূত ঘটত্বের জ্ঞান কারণ। 

পটার্গিশব্দের দ্বার! যে পদার্থ উপস্থিত হয়, তাহাতে তিনটি বিষয় থাকে-_ 
পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় । কারণ পটাদি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য দ্রষ্টা যখন 

পটাদির সম্মথে  চক্ষুঃউন্সিলিত করে, তখন দ্রষ্টীর এ তিনটি বিষয়ের সহিত 
চক্ষুঃসন্নিকর্য হয়। যদিও সবিকল্পকড্ঞানেও পটাদি, পটত্বাদি ও সমবায় 

চষ্টিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিষয় হয়। তথাপি সবিকল্পকজ্ঞানের সহিত নিধ্বিকজ্পকজ্ঞানের পদার্থগত- 

বৈলক্ষপ্য আছে। পটাদির সহিত চক্ষঃসংযোগ, পটত্বাদির সহিত চক্ষুঃ- 
সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়সম্বদ্ধের সহিত চক্ষুঃসংযুক্ত বিশেষণতা-সন্নিকর্ষ 

একইকালে হওয়ায় পটাদি, পটত্বার্দি ও সমবায় এই তিনটি বস্তু নিজ নিজ 

স্বরূপে নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ভাসিত হয় । আর সবিকল্পকজ্ঞানে পটাদি বিশেগ্ত- 

রূপে, পটত্বাদি বিশেষণরূপে, সমবায় সংসর্গক্ূপে ভাসিত হয়। কিন্ত 

নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্তরূপে বিষয়ত্রয় ভাসিত হয় না। কারণ বিশেষ্যরূপে 

পটাদির ভান হইতে হইলে পূর্বে বিশে্কের স্বরূপজ্ঞান থাক আবশ্যক, যেহেতু 

বিশেষ্যরূপে পটাদির সহিত পরিচয় ব। জ্ঞান না থাকিলে পটাদি বিশেস্তয 

বলিয়া জ্ঞাত হওয়1 যায় না। এইক্রমে বিশেষণরূপে পটত্বাদির ভানে বা 

পরিচয়ে বিশেষণ-স্বরূপের জ্ঞান পূর্বেবে আবশ্যক বা অপেক্ষিত। এবং সংসর্গ- 

রূপে সমবায়ের ভানে বা পরিচয়েও সম্বন্ধরূপে সমবায়ের পূর্বের প্রতক্ষজ্ঞান 

আবশ্যক ব1 অপেক্ষিত। এবং সম্বন্ধরূপে সমবায়ের ভানেও পটাদি ও পটত্বাদি 

এই দুইটি বিষয়ের ব1 সম্বন্ধীর প্রত্যক্ষজ্ঞান অপেক্ষিত। সম্বন্ধের লৌকিক 

প্রতাক্ষে সন্বন্ধী দুইটির প্রত্/ক্ষজ্ঞান কারণ। নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ের 

বিশেষ্ত, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বা সংসর্গরূপে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয় ন! বলিয়া 

নির্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয় ভাসিত হইলেও বিশেষ্য, বিশেষণ ও সংসর্গ 

বলিয়। উহাদের ভান হক্স না । যাহার ফলে নিব্বিকল্পকজ্ঞানে উক্ত বিষয়ত্রয়ে 

বিশেষ্যতা, বিশেষণতা ও সংসর্গতা স্বীকৃত হয় না । অতএব নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 

বিশেষ্ততা নামক বিষয়তা, বিশেষণত নামক বিষয়তা ও সংসর্গত1 নামক 

বিষয়তা থাকে ন।। 

নৈয়ায়িক মতে-_সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থ নয় বলিয়! নিব্বিকল্পকজ্ঞানে 

পটাদি ও পটত্বাদি এই দুইটি বস্ত স্বরূপতঃ ভাসিত হয়। তাহারা বলেন-_ 

পটাদি ও পটত্বাদির বৈশিষ্ট্যানবগাহি জ্ঞানই নিব্বিকল্পকজ্ঞান। 

সবিকল্পকত্ঞান 

সপ্রকারকজ্ঞানকে সবিকল্পকজ্ঞান বলে । বিকল্প শবের অর্থ বিশেষণ বা 

প্রকার । ষেজ্ঞানে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধ বিষয় হয় সেই জ্ঞান সবিকল্পক- 

জ্ঞান বলিয়! কথিত হয়। এখানে বিশেষণ শব্দ দ্বারা নাম, জাতি, গুণ ও 
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ক্রির। গৃহীত বা বিবক্ষিত হয়। অতএব নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়াদির সহিত 

বিশেষণ-বিশেয়া-সম্বন্ধাবগা হিজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়া অভিহিত। যথ। 

অয়ং ডিখঃ, অয়ং ক্রাঙ্গণঃ, অয়ং রক্তঃ ইত্যাদি । এখানে ডিথ বস্তরনাম, 

ত্রাজ্মণ--জাতি, রক্ত-_গুণ। নাম, জাতি ও গুণ বিশেষণরূপে সেই সেই 

বিশেষ্তের সহিত সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া জ্ঞ।নের বিষয় হইয়াছে বলিয়া উক্ত জ্ঞান- 

সমুহ সবিকল্পকজ্ঞান পদবাচ্য 

ব্যবসায় ও অন্গব্যবসায় 

মৈত্র রথের দ্বারা গমন করিতেছে বা পদব্রজে গমন করিতেছে অথবা! গমন 
করিতেছে না। অতএব দেখ। যায় যে ক্রিয়। হইল কর্তার অধীন। অর্থাং 

কর্তার ইচ্ছানুসারে ক্রিয়া! উৎপন্ন হয় । কিন্তু জ্ঞান কর্তার ইচ্ছানুসারে উৎপন্ন 
হয় না বলিয়। জ্ঞান কর্তার অধীন নহে । আমার ঘটবিষয়কজ্ঞান হউক এরূপ 

ইচ্ছা! থাকিলেও ঘটজ্ঞান হইবে না। কিন্ত যদি আমার আত্মার সহিত মনঃ- 

ংযোগ হয়, মনের সহিত চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়সংযোগ হয়, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সহিত 

ঘটের সংযোগ সন্নিকর্ষ হয়, ঘটের সহিত আলোকসংযোগাদি হয়, এবং 

অনৃষ্টাদি সন্নিহিত থাকে; তাহা হইলে আমার ইচ্ছা না থাকিলেও ঘটবিষয়ক 

জ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

নৈয়ায়িকমতে জ্ঞান অনুব্যবসায় নামক মানসপ্রত্যক্ষগম্য । জ্ঞান কেবল 

ঘটাদিবিষয়ের প্রকাশক হয়, কিন্তু নিজের-_জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে জ্ঞান 

প্রকাশিত করিতে পারে না। আত্ম! হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । যদিও 

জ্ঞান নিরাকার তথাপি “অয়ং ঘট” ইত্যাকাঁরক বাক্যের দ্বার জ্ঞান 

বোধিত হয় । 

ব্যবপায় নামক জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের 

প্রয়োজন হয় । অর্থাৎ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন 
হয় না। “অয়ং ঘট£” এরূপ ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হইলে পর উক্ত জ্ঞানের 

সহিত মনঃসংফ্ক্ত আত্মাতে সমবায়সন্বদ্ধজন্য সংযুক্ত সমবায়সন্গিকর্ষ দ্বারা 

“অয়ং ঘটং জানামি বা অহং ঘটজ্ঞানবান্” এপ মানসপ্রত্যক্ষাত্মক অনু- 

ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেহেতু প্রথমে উক্ত অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় 

না। বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণতা-_ইহ সর্বসম্মত । “অহুং 
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ঘটজ্ঞানবান্” এই জ্ঞানে ঘটজ্ঞান বিশেষণ, কারণীভূত ঘটজ্ঞানের বোধ পূর্বের 

ন। থাকিলে পরবর্তী অনুব্যবসায়জ্ঞানে ঘটজ্জান বিশেষণরূপে বিষয় হইতে 
পারে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-_ প্রথমে “অয়ং ঘটঃ” এরূপ 

ঘটবিষয়ক ব্যবসাক়াত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর “অহং ঘটং জানামি বা 

অহং ঘটজ্ঞানবান্** এরূপ অনুব্যবসায় জ্ঞান হয় । সুতরাং অনুব্যবসায়জ্ঞান 
ব্যবসায়জ্ঞানজন্য হয় । 

ঘটজ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িকারণ, আর আত্মমন$সংযোগ অসমবায়ি- 

কারণ এবং ঘটের সহিত চক্ষঃ সংযোগ ও আলোক সংযোগ গুভূতি নিমিত- 

কারণ। এইসকল কারণ সন্নিহিত হইলে উৎপন্ন ঘটজ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞান বলিয়। 

কথিত হয় । 

ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষ যদি আত্মমনঃ সংযোগের সহায়ক হয়, তাহ হইলে 

ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ যেমন আত্মমনঃসংযোগের 

সহারক হয়, সইরূপ উদ্ুদ্ধলংস্কারও আত্মমনঃসংযোগের সহায়ক হয়, কিন্তু 

যেখানে ইন্দরিয়ার্থসন্নিকর্ষ ও উদ্দুদ্ধসংস্কার এই উভয়ই আত্মমনঃসংষোগের 

সহায়ক হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা প্রত্যভিজ্ঞ৷ নামক জ্ঞান হয়। 

আর যেখানে ইন্জরিয়ার্থসন্নিকর্ষ সহায়ক না হইয়] কেবল উদ্বদ্ধসংস্কার-সহায়ক 

হয়, সেখানে আত্মমনঃসংযোগের দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। 

আর যেখানে ইন্দ্রিক্নার্থসন্নিকর্ষ সহায়ে আত্মমনঃসংযোগদ্বারা উৎপন্ন 

ব্যবসায়জ্ঞানের পর যদি ইন্ড্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ বর্তমান না থাকে তাহ হইলে 

উক্ত ব্যবসায়জ্ঞানের মানসপ্রত্যক্ষাত্মক অনুব্যবসায়জ্ঞান 2য়। যেহেতু যে 

আত্মমনঃসংযোগ দ্বারা ব্যবসায়জ্ঞান হয়, সেই একই আত্মমনঃসংযোগ দ্বার! 

অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যে জ্ঞান বিষয়মাত্রক্ে প্রকাশ করে সেই 

জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে । ব্যবসায়জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যেজ্ঞান হয় তাহার 

নাম অনুব্যবসাঁয় । অনৃব্যবসায় ব্যবসায়জ্ঞানের পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া 

ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায় নামক “অয়ং ঘট” ইত্য!কারক 

' ঘটজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়1 ঘটকে প্রকাশিত করে এবং পরক্ষণে জাত 

অনৃব্যবসায়জ্ঞান উক্ত ঘটজ্ঞানকে প্রকাশ করে। ব্যবসায়জ্ঞান নিজকে 

প্রকাশিত করিলে প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি বিষয়ের কারণতা অনুপপন্ন হয়। 

যেহেতু কারণের পূর্বববন্তিতা নিয়ম । কিন্তু ঘটজ্ঞান নিজের পূর্ববর্তী হইতে 
পারে না। অতএব ঘটজ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য অনুব্যবসায় জ্ঞান 

পারিভাষিক শব্দাবলী তেতাল্লিশ 



স্বীড়ৃত হইয়াছে। অনৃব্যবসায় পূর্ববৃত্তি-ঘটজ্ঞানও এঁ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাকে 
বিষয়রূপে বা বিশেষণরূপে প্রকাশ করে। 

ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তিতে ঘটের সহিত ইন্জ্রিয়ের লৌকিকসন্মিকর্ষধ কারণ 
হয়। কিন্ত অনুব্যবসায়জ্ঞানের উৎপতিতে ঘটের সহিত ইন্দ্িয়ের অলোকিক- 
সন্নিকর্ষ কারণ হয়। ব্যবসায়জ্ঞান কেবল লোকিকসন্নিকর্ষজন্ত । কিন্ত 
অনুব/বসায় অলৌকিক ও লৌকিক উভয়বিধ সন্নিকর্ষজন্ত জ্ঞান। “'অহং ঘটং 
জানামি বা অহুং ঘটজ্ঞানবান্” এইরূপ অনৃব্যবসায়ে ব্যবগায়জ্ঞান যেমন বিষয় 

হয়, ব্যবসায়জ্ঞানের বিষয় ঘটাদিও সেইরূপ অনুব্যবসায়জ্ঞানে বিষয় হয় । 
অনুব্যবসায়ে মন£সংযুক্ত সমবায়রূপ লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য ব্যবসায়জ্ঞানটি বিষয় 
হয় এবং জ্ঞানলক্ষণারূপ অলোকিকসন্নিকর্বজন্য ঘটটি বিষয় হয় । 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেঘক 
“স্বসমানাধিকরণ-সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ক-ধর্াত্তরাঘটি তত্ব ব্যাপযতা ব- 

চ্ছেদকম্।'' অর্থাৎ স্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্্াস্তর তাদুশ 

ধর্ম্মাস্তর দ্বার1 অঘটিত ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধম্মন বলিয়1 গণ্য। যথা “পর্ববতো 

বহিমমান্ নীলধূমাৎ” এখানে স্বপদের দ্বারা নীল গৃহীত হয়। ধুমত্বটি নীলের 
সমানাধিকরণ হইয়াছে এবং সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্াস্তরও হইয়াছে । হেতু- 

ভূত নীলধূমতু পদটি তাদৃশ ধর্মাস্তর ধুমতু ঘটিত হইয়াছে কিন্তু অঘটিত হয় 
নাই। স্বৃতরাং নীর্লধুমত্ব-ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মম হইতে পারিল না। 

“অয়ং দেশে বহিমান্ ভবিষ্যতি ধৃমপ্রাগভাবত্বাং, এখানে ধূমপ্রাগভাবত্বের 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বের উপপত্তির জন্য “স্বসমানাধিকরণ” এই অংশ সন্নিবেশিত 

হইয়াছে । এখানে হেতৃতাবচ্ছেদক-ধৃমপ্রাগভাবত্ব ধর্মটি সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক 
ধন্মাস্তর _ ধুমত্বঘটিত হইলেও ধুমত্বের সামানাধিকরণ্য ধূমপ্রাগভাবতে নাই, 

যেহেতু ধুমত্ব হইল ভাবপদার্থ এবং ধুমপ্রাগভাবত্ব হইল অভাবপদার্থ। 
ঘটত্বাদি গ্রহণ করিয়। লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

ঘটকত্বমৃ-_স্ববিষয়িতাব্যাপকবিষ্পিতাব্যাপ্যত্বমূ। 

ঘটিত্বম্ _ল্লবিষয়তাব্যাপকবিষয়তাব্যাপ্যত্বম্। 
উত্তেজকত্বমৃ-_প্রতিবন্ধকীভূতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ এবং কারপতাবচ্ছেদ কী- 

তুতাভাবপ্রতিযোগিত্বম্। 

উপলক্ষণত্বম্-_প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণাভাবাভাববত্বম । যথা কাকো পলক্ষিত 

চুষ্নাল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গৃহ । যে গৃহে কাক বা বাম্নস নাই, সেই গুছ কাকোপলক্ষিত বলিয়। কথিত 

হস । যেহেতু গ্রতিযোশিব্যধিকরণকাকাভাব জলত্দাদিতে আছে। তাহার 

অভাব এই গৃহে আছে। সুতরাং লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

গুরুধর্মের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না, গৌরব বশতঃ। যেমন ঘটত্ব ও 

কন্বুগ্রীবাদিমত্ব এই দুইটি ধর্মের মধ্যে ঘটত্বের অবচ্ছেদ কতা স্বীকৃত হয়, কিন্তু 

কন্ধগ্রীবাদিমত্বের অবচ্ছেদকতা স্বীকৃত হয় না। এ বিষয়ে যুক্তি এই যে-- 

কন্গ্রীবাদি শব্দের অর্থ--কপালসংষোগ । স্ব-সমবার়ি-সমবেতত্বসন্বন্ধে কন্ধু- 

গ্রীবাদিমত্্ব তদৃঘটে থাকে । স্বপদের ছ্বার। কন্ধুগ্রীবাদিমন্্ব বা কপালসংযোগ 
গৃহীত হয়। স্বসমবায়ি-কপাল, কপালে সমবেত ঘট, সুতরাং তাদবশ সমবেতত্ব 
ঘটে থাকায় উক্ত সম্বন্ধে কন্ধুগ্রীবাদিমত্বও তদ্ ঘটে থাকে । সম্বন্ধসত্বে সম্বদ্ধি- 
সত্বা এই নিয়মবশতঃ। আর সমবায়সন্বন্ধে ঘটত্ব সকল ঘটে থাকে । কন্ধু- 

গ্রীবাদিমত্ত্ব অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে প্রত্যেক ঘটের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবে 

স্বীকারজনিত গৌরব হয় । সুতরাং সম্বন্ধে গুক লঘু পরিলক্ষিত হয়। 
এইজন্য লঘুধ্্ম ঘটত্ব এবং লঘু সম্বন্ধ সমবায় অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়। 

বাসজ্যব্বতিত্বম-_একত্বাবচ্ছিন্নানুযোশিতাক্ পধ্যাপুকান্ত্বম অথবা 

একত্বানবচ্ছিনানুযোগিতাক্ পয্যাপ্তি প্রতিযোগি যং যৎ তাবদন্যতমত্ম্। 

তদ্বিরহোইব্যাসজ্যবৃত্তিত্বম্ । অন্যতমত্বঞ্চ ভেদকুটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্- 
ভেদবত্বম্। 

অবচ্ছেদক ও অবচ্ছিন্ন 
অবিচ্ছেদ্যতে অনেন ইতি অবচ্ছেদক। অবচ্ছেদক পদ বিশেষণবাচক। 

অন্যুনানতিরিক্ত বৃত্তিত্বমবচ্ছেদ কতৃমূ । অর্থাৎ যে ধর্মটি অন্মস্থানে ও অধিকস্থানে 

থাকে না, তাহা অবচ্ছেদক বলিয়। গণ্য হয়। এক বস্ত হইতে অপর বস্তকে 

পৃথকৃকরণই অবচ্ছেদকের কাধ্য । এই পৃথকৃ নানাভাবে হয়। বস্তভেদে, 

ধর্মভেদে, সন্বন্ধভেদে, কাধ্যতাভেদে ও কারণতাভেদে প্রভৃতি এইভাবে পদার্থ- 

সমূহ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া! থাকে । পদার্থসমূহের ভিন্নতার পরিচায়ক হইল 

অবচ্ছেদক ব! ইতরব্যাবর্তক বা অবচ্ছেদক ধন্ম। যেমন পৃথিবী অন্য দ্রব্য হইতে 

ভিন্ন। এখানে ভিন্নতার পরিচায়ক ব্যাঝক বা অবচ্ছেদক ধর্ম পৃথিবীত্ব। 

পৃথিবীত্ব তদপেক্ষ1! অল্পদেশ ঘটপটাদিবৃত্তি করে না৷ এবং অধিকদেশে পৃথিবীতর 
দ্রব্যে থাকে না । অথচ পৃথিবীত্ব ধর্ম দ্বার] পৃথিবী অন্য পদার্থ হইতে পৃথকৃরূপে 

পারিভাষিক শব্দাবলী পঁয়তাল্লিশ 



বোধিত ব৷ নিরূপিত হয়। ধন্ম ও সম্বন্ধ ভেদে অবচ্ছেদক দুই প্রকার। যয 

অভাব স প্রতিযোগী--যাহার অভাব তাহ! প্রতিযোগী পদবাচ্য। জন্বাবস্ত 

মাজ্জই প্রতিযোগী হয় । 

ঘটের প্রতি পৃথিবী ও দণ্ড কারণ। পৃথিবীনিষ্ঠকারণতা ও দণ্ুনিষ্ঠ- 

কারণত। এই উভয় কারণতার পরস্পর ভেদকধন্ম পৃথিবীত্ব ও দণ্ডত্ব। এবং 

“'সমবায়েন ঘটোনাস্তি ও সংযোগেন ঘটোনান্তি” এখানে উভয়বিধ ঘটাভাবের 

পরস্পর ভেদের পরিচায়ক বা জ্ঞাপক সমবায় ও সংযোগসম্বন্ধ। এবং 

এখানে অনুযোগীও উভয়ভেদের পরিচায়ক । ঘটত্ব দ্বারা ঘট পট হইতে 

বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু কোন সময়ের জন্য ঘটত্বদ্বারা ঘটবিচ্ছিন্ন হয় ন।, কিন্ত 

অবচ্ছিন্ন - বিশিষ্ট হয় । যেহেতু ঘটের সহিত ঘটত্বের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ । 

কার্যকারণভাব 

“প্রা্গভাবপ্রতিযোগী কার্যমৃ* অর্থাৎ যে পদার্থ প্রাগভাবের প্রতিযোগী 

তাহাকেই কাধ্য বলে। কাধ্যের পূর্বে বর্তমান থাকিলেও কাধ্যের প্রতি 

সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যাহ! কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় ন! সেই পদার্থ সেই কার্য্ের 

অন্যথাসিদ্ধ বলিয়। কথিত হয়। অন্যথাসিদ্ধ ভিন্ন হইয়! কার্য্যোংপত্তির 

অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কার্যাধিকরণে নিয়তবৃত্তি পদার্থ ক্লারণ বলিয়! গণ্য । 

অথব] কার্য্যোংপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে কাধ্য সমানাধিকরণাত)স্তা- 

তাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক ধর্মবিশিষ্$ই কারণ বলিয়া গণ্য ইহাই 

কারণের সামান্য লক্ষণ। 

ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্যুচক্রভ্রমণবন্সন্বন্ধে কারণ হয় এবং ঘটের প্রতি দণ্ডত্ব 

্থাশ্রয়জন্যচক্রত্রমণবত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। এই সম্বন্ধটি পূর্বেবাক্ত সম্বন্ধ অপেক্ষা 

গুরু হওয়ায় দণ্ডই কারণ হইল । দগুত্ব অন্যথাসিদ্ধ হয়। যেধর্ম বিভাজ্যতা- 

বচ্ছেদকের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরস্পরবিরুদ্ধ হয়, তাহাকে বিভাজক ধন্ম বলে। 

পৃথিবীত্ব, জলত্ব প্রভৃতি ধর্ম নয়টি দ্রবোর বিভাজক । এই বিভাজক ধর্ম দ্বার! 

দ্রব্য বিভাগ হইয়াছে । বিভাজ্যতাবচ্ছেদক পৃথিবীতৃ, ঘটত্বের ব]াপক বলিয়। 

ত্রব্যত্ের সাঙ্গ ব্যাপ্য হয় এবং পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি দ্রব্য বিভাজক ধর্মগুলি 
পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । কারণতা তিন প্রকার--সমবায়িকারণত', 

অসমবায়িকারণত। ও নিমিত্কারণত। | ইহারা কারণত্বের বিভাঁজক নহে, 

যেহেতু উহার! পরস্পর বিরুদ্ধ নহে । কারণ একই পদার্থ সমবায়িকারণ ও 

ছেচক্পলিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



মিমিতকারণ হয় । অর্থাৎ একই পদার্থ একটি কাধ্যের প্রতি সমবায়ি কারণ 

হয় আবার সেই পদার্থই অন্য কার্যের প্রতি নিমিত্ত কারণ এই ভাবে যে পদার্থটি 

একটি কাধ্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় আবার সেই পদার্থটি অপর কার্ষের 

প্রতি নিমিত্তকারণ হয় । যেমন তন্ত পটের সমবায়িকারণ এবং তন্ত তস্তবন্ধনের 

প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। এবং কপালসংযোগ ঘটের প্রতি অসনবায়িকারণ 

আবার কপাঁলসংযোগ, কপালসংযোগ ধ্বংসের প্রতি নিমিতুকারণ । 

কেহ কেহ বলেন--এঁরূপ বলা সঙ্গত নহে। যেহেতু সমবারিকারণতা, 

অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্তকারণত। ভেদে কারণতা ত্রিধা। অতএব বিভাজ্য 

হইল কারণতা, বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব । এই বিভাজ্যতাবচ্ছেদ ক 

কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ ধন্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, 

অসমবায্সিকারণতাত্ব ও নিমিশুকারণতাত্ব। এই তিনটি হইল বিভাজক। 

কারণত। তিন প্রকার বলিয়াই কারণ ত্রিধারূপে ব্যবহৃত হয়। 

যে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কার্যযাধিকরণ দ্রব্যে যে 

দ্রব্য তাদাত্ময বা অভেদসন্বন্ধে থাকে, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। অর্থাং 

সমবায়িকারণীভূত ষে দ্রব্যে কাধ্য সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া উৎপন্ন হয়, সেই 

কাধ্যাধিকরণীভূত অথচ সমবায়িকারপীভূত দ্রব্যে যে দ্রব্য তাদাত্ম্য বা অভেদ- 

সম্বন্ধে বৃত্তি করে তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। তন্ত পটের সমবায়িকারণ। 

পট স্বাবয়বে তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । পট কাধ্যের অধিকরণ অথচ 

সমবায়িকারণ তস্ততে তাদাত্/সন্বন্ধে তস্ত থাকে বলিয়! তন্ত পটের প্রতি 

সমবায়িকারণ হয় । এবং পটরূপের প্রতি পট সমবায়িকারশ ॥ যেহেতু পট- 

রূপের অধিকরণ অথচ সমবায়িকারণ পটে তাদাত্ম/সন্বন্ধে পট থাকে বলিয়! 

পট সমবায়সিকারণ। এইভাবে দ্রব্য কর্মের প্রতি ও সমবায়িকারণ হয় । 

যে কারণটি কাধ্যের সহিত অথব৷ কারণের সহিত একই অধিকরণে-_ 

সমবায়িকারণে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে, তাহাকে সেইকার্যের 

প্রতি অসমবাক্সিকারণ বলে। যেমন তস্তসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 

হয়। যেহেতু কারণীভূত তন্তসংযোগ পটকাধ্যের সহিত একই অধিকরপে-_ 

সমবায়সিকারণে তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে পট থাকিয়! পটকাধ্য উৎপন্ন করে । এবং 

তন্তরূপ পটরূপের অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণীভূত তস্তরূপ 

সমবায়িকারণ তত্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে এবং পটবূপের সমবায়িকারণ 

পটও কারণীতৃত তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । “কাধ্যেণ সহ একস্মিন্ অর্থে 

পারিভাষিক শব্দাবলী সাতচল্লিশ 



সমবেততেে সতি যং কারণং তং অসমবায়িকারণং” এবং “কারণেন সহ একম্মিন্ 

অর্থে সমবেতত্বে সতি যং কারণং তং অসমবাক্পিকারণং, এইভাবে অসমবায়ি- 

কারণের লক্ষণ দুই প্রকার বলার তাৎপর্য হইল এই যে--জন্যপদণর্থকে কাধ্য 

বল৷ হয়। কাধ্য ছুই প্রকার-_ভাবাত্মক ও অভাবাজ্মক । ধ্বংসাভাবকে 

অভাবাত্মক কাধ্য বলা হয়। এই অভাবাত্মক কাধ্য কেবল নিমিত্কারণ 

হইতে উৎপন্ন হয়। অভাবাত্মক কার্য্যের সমবায়িকারণ ও অসমবার্লিকারণ 

নাই। ভাবাত্মক কাধ্য তিন প্রকার-ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও বামু এই চারিটি 

ভূতগত ছ্যণুকাদি দ্রব্য ভাবাত্মক কাধ্য, অনিত্য সকল গুণ ভাবাত্মক কাধ্য ও 

কাধ্যমাত্রই ভাবাত্মক কার্য । সমবায়িকারণাদি ত্রিবিধ কারণ হইতে সকল 

ভাবাত্মক কার্য উৎপন্ন হয়। 

ভাবাত্মক কাধ্যগুণ দুই প্রকার- কারণগুণোৎপন্ন ও অকারণগুণোৎপন্ন। 

যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়তূত দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যবৃত্বি গুণের 

দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেইসকল গুণকে কারণ গুণপূর্ববক বা কারণগুণোৎপন্ন বা 

কারণগত গুণজন্য বলে। যেমন পটবৃত্তি দপরসাদি গুণ নিজ নিজ আশ্রয় ভূত 

দ্রব্য পটের সমবায়িকারণীতভূত দ্রব্য তন্তবৃত্তি দপ রসাদি গুণের দ্বারা উৎপন্ন 
হয়। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ভূতপ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত 

দ্রব্যবৃতি গুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না, সেই সকল গুণকে অক্কারণ গুণপূর্ববক বা 

অকারণ গুণোতপন্ন,বা অকারণ গুণজন্য বলে। যেমন পাকজরূপাদির আশ্রয়- 

ভুত ঘটাদিদ্রব্যের সমবায়িকারণ কপালবৃত্তি গুণ হইতে পাকজরূপাদি গুপ 
উৎপন্ন হয় না বা উক্তকপালবৃতি শ্যামরূপ পাকজরক্তরূপাত্মক গুণের প্রতি 

কারণ হয় না। | 

এবং জ্ঞান, সুখ, দৃঃখ, ইচ্ছা ও শব প্রভৃতি গুণের আশ্রন্ন আত্মা ও আকাশ 

দ্রব্যের সমবাক্সিকারণ না হওয়ায় পাঁকজরূপার্দিগুণও জ্ঞান, ইচ্ছা! ও শব 

প্রভৃতি গুণসমূহ অকারণগুণপূর্বক বা অকারণগুণোৎপন্ন বা কারণবৃত্তি- 

গুণাজন্য বলিয়া কথিত হয় । 

কিন্ত “কাধ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাৎ কাধ্যেণ সহ একস্মিন্ অর্থে সমবেতত্বে 
মতি যৎকারণং তদসমবায়্িক1 রণম্*এরূপমাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ করিলে 

উক্ত তিন প্রকার ভাবাত্মক কাধ্যের মধ্যে সকল কাধ্য দ্রব্যের, অকারণগুণোৎপন্ন 

গুণের ও সকল কাধ্যের অসমবায্িকারণে লক্ষণ সঙ্গতি হয়। কাধ্য দ্রব্যের 

অসমবাক্িকারণের উদাহরণ--পটের প্রতি তস্তসংযোগ অসমবায়িকারণ। 

আটচল্লিশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



অসমবায়িকারণ ততন্তসংযোগ পটাত্মক কাধ্যদ্রব্যের সহিত সমবাফিকারণতার 

অধিকরণে একই তস্ততে সমবায়সন্বন্ধে বৃতিমাঁন্ বা সমবেত থাকিয়া পটকা্্য 
উৎপন্ন করে বলিয়৷ পটের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবাক্সিকারণ । এইভাবে 

অকারণগুণোতপন্ন গুণের অসমবাক্িকারণেও লক্ষণ সমন্থয় হইবে । যথা 

পাকজরূপাদির আশ্রয়ভৃত ঘটাদি দ্রব্যের সহিত বহিসংযোগ ঘটাদিবৃতি 
পাকজরক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ। উক্ত ঘটাগ্নি সংষোগ অকারণ- 

গুণোৎপন্ন__কপালবৃত্তি শ্যামনূপাত্মকগুণাজন্য কার্ধযভূত ঘটবৃত্তি রক্তরূপাদির 

সহিত অসমবাগ্সিকারণতার অধিকরণে একই ঘটে সমবায়সন্বন্ধে বৃতিমান্ ব1 

সমবেত হইয়। ঘটবৃত্তি রক্তরূপাদির প্রতি অসমবায়িকারণ হয় । যেমন বরূপাদি 

সমবায়সন্বদ্ধে ঘটে থাকে, তেমনি অগ্রিসংযোগও সমবায়সন্বন্ধে সেই ঘটে 

থাকে । এবং আত্মমনঃসংষোগ আত্মবৃত্তি জ্ঞানাদির প্রতি অসমবাযক়্িকারণ 

হয়। যেহেতু আত্মমনঃসংষোগ কাধ্যভূত জ্ঞানাদির সহিত সমবায়িকীরণতার 
অধিকরণে একই আত্মাতে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া জ্ঞানাদিকাধ্য উৎপন্ন করে। 

কিন্তু কাধ্যেপ সহ একম্মিন্ অর্থে ইত্যাদিভাবে মাত্র অসমবায়িকারণের লক্ষণ 

করিলে কারণগুণোতপন্নগুণের অসমবান্সিকীরণে লক্ষণসঙ্গতি হইবে না। 

পটের সমবায়িকারণ তস্তর রূপাদি দ্বারা পটরূপ উৎপন্ন হয় বলিয়। পটবৃতি 

রূপাদিকে কারণগুণোতপন্ন গুণ বলে । পটরূপের প্রতি তন্তরূপের অসমবায়ি- 

কারণত। “কার্ষো কার্থপ্রত্যাসত্তি” এরূপ লক্ষণ দ্বার! সিদ্ধ হইবে না। যেহেতু 

অসমবায়িকারণ তন্তরূপ কার্ধ/ভূত পটরূপের সহিত সমবায়িকারণতার 

অধিকরণে একই পটে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না বলিয়া উদ্জ অসমবায়িকারণের 

লক্ষণে অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য বলিলেন «“কারণৈকার্থ প্রত্যাসত্তি অর্থাং 

অসমবায়িকাঁরণীতূত পদার্থটি কাধ্যভূত পদার্থের সমবায়িকারণীতভূত দ্রব্যের 

সহিত সমবায়িকীরণতার অধিকরণে একই সঙ্গে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য 

উৎপন্ন করে। অসমবায়িকারণ তস্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবায়িকারণ 

পটের সহিত সমবায়িকারণতার অধিকরণে তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া 

পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তন্তরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ। 

কার্ম্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি--ভাবাত্মক কাধ্যতূত দ্রব্য, কর্ম ও অকারণ 
গুণোৎপন্নগুণস্থলে প্রথম অসমবায়্িকারপট্ট কাধ্যের সহিত সমবায়িকারণে 

একই সঙ্গে সাক্ষাৎসন্বদ্ধে-_সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন করে। যথা 

তত্তসংযোগ পটের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ তত্ত- 

পারিভাষিক শব্দাবলী উনপঞ্চাশ 



সংষোগ কার্যের সহিত-__পটের সহিভ সমবায়িকারণে তন্ততে একইসঙ্গে 
সমবায়সন্বন্ধে থাকিক্প! পটকাখ্য উৎপন্ন করে। 

আর কারণগুণোৎপন্নগুণস্থলে কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্বিরূপ ছিভীয় অসমবারি 

কারণের লক্ষণটি অনুসরণ করিতে হইবে। যে অসমবায়িকারণটি কাধ্যতৃত 
পদার্থের সমবায়িকারণে স্বসমবায়িসমবেতত্বসন্বন্ধে থাকিয়। কার্য উৎপন্ন 

করে সেই অসমবায়িকারণটি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়! গণ্য হইবে। 

যথা তস্তরূপ পটরূপের প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু অসমবায়িকারণ 
তস্তরূপ কাধ্যভূত পটরূপের সমবান্সিকারণে পটে স্বসমবায়লিসমবেতত্বসন্থদ্ধে 

থাকিয়। পটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। তস্তরূপ পটরূপের প্রতি দ্বিতীয় অপমবায়ি- 
কারণ। স্বপদের দ্বারা তন্তরূপ গৃহীত হয়। ততস্তরূপের সমবায়িকারণ তস্ত, 

তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে পট থাকে, পটরূপের সমবায়িকারণে পটে+মস্বসমবামি- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে সন্বন্ধী তন্তরূপ থাকিয়। কার্যপটরূপ উৎপন্ন করে । 

ষে পদার্থট কাধ্যের সমকায়িকারণ ও অসমবায়িকারণ নহে অথচ কারণ, 

সেই পদার্থ সেই কার্য্ের প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। যথা পটের প্রতি তুরী, 
বেম।, তস্তবায় প্রভৃতি নিমিত্কারণ। তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সম্বন্ধে পট 

থাকিয়। উৎপন্ন হয় না বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকঞ্জরণ হয় না। এবং 

তুরী প্রভৃতি পদার্থ পুটের সমবায়িকারণে তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে বা স্বসমবারি- 

সমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকে না বলিয়! তুরী প্রভৃতি পটের প্রতি অসমবায়িকারণ 

হয় না। অথচ তরী প্রভৃতি পটের নিয়তপূর্বববৃত্তি ও অন্যথা সিদ্ধশূন্য বলিয়া 
নিমিত্তকারণরূপে স্বীকৃত হয় | 

কাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে কাধ্যোৎপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণা- 

বচ্ছেদে যে অভাব থাকে, কারণতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে সেই অভাবের অপ্রতি- 

যোগগীই কারণ বপিয়া কথিত হয়। ইহাই কারণের সামান্যলক্ষণ। 

কাধ্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে কার্ধটাধিকারণে 

বিদ্যমান অভাবের অপ্রতিষোগীই “নিয়তপূর্বববৃত্তি” শব্দের অর্থ । 

আত্বাশ্রয়দোষ 

কোন পদার্থের জ্ঞানের জন্য যদি অন্ত একটি জ্ঞানের অপেক্ষা! থাকে, এবং 

পঞ্চাশ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার়িকাবলী 



দ্বিতীয় জ্ঞানটিতে যদি উক্ত পদার্থটিই বিষয় হয়, তাহ। হইলে আত্মাশ্রয়- 

দোষ হয়। 

গোব্যক্তিভিন্নে অবৃত্তি হইয়! সকলে গোব্যকি বৃর্তি যে জাতি তাদৃশজাতি- 

মত্বই গরুর লক্ষণ। এরূপ গরুর লক্ষণ করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়। যেহেতু 

উক্ত লক্ষণটি গোব্যক্তি বা গোশব্দ ঘটিত হওয়ায় গোব্যক্তি জ্ঞানের জন্য 

এতাদুশ লক্ষণ করা হইল, যেখানে প্রথমে উক্ত লক্ষণের ঘটক গোব্যক্তির জ্ঞান 

ন। হইলে উক্ত লক্ষণের জ্ঞান বা সম্যক পরিচয় হইবে না । অতএব উক্ত 

লক্ষণের জ্ঞান গোব্যক্তি জ্ঞানের অপেক্ষা করে। 

তর্ক 

ব,।গ্যারোপ দ্বার] ব্যাপকারোপ তর্ক। যেস্থানে ব্যাপক পদার্থ থাকে 

না, সেখানে ব্যাপ্য-_-আপাদক পদার্থের আরোপবশতঃ ব্যাপক--আপাদ্য- 

পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া কথিত। তর্ক শবের অর্থ--আপতি। 

অধথার্থজ্ঞান বা অপ্রমাজ্ঞান দুই প্রকার-_ আহীাষ্য ও অনাহাধ্য । সংশয় ও 

বিপধ্যয়-_মিথ্যাজ্ঞানকে অনাহাধ্যজ্ঞান বলে। বাধকালীন ইচ্ছাজন্জ্ঞানকে 

আহাধ্যজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্বক যদি আরোপ হয় তাহা 

হইলে এ জ্ঞানকে আহাধ্যজ্ঞান বলে। যাহার আপত্তি কর হয়, তাহাকে 

আপাদ্য বা ব্যাপক বলে। যে পদার্থের আরোপ দ্বার" আপত্তি--তর্ক করা 

হয় তাহাকে আপাদক-_ব্যাপ্য বলে । যেখানে ব্যাপায-_আপাদক-ধুমাদি থাকে 

সেখানে আপাদ্য-ব্যাপক সাধ্য বহি থাকিবে । আর যেখানে ব্যাপকাভাব-_ 

আপাদ্যাভাব থাকে, সেখানে ব্যাপ্যাভাব--আপাদকাভাঁব থাকিবে । বহর 

সহিত ধূমের ব্যাপ্তিসন্বন্ধ আছে। এখন যদি কেহ--“ধুমো বহিনব্যাপ্যো ন বা” 
এরূপ ব্যাভিচার শঙ্ক। করেন তাহা হইলে ধূমেো৷ যদি বহিচ্ব্যভিচারী স্যাং তহি 

বহিজন্তো ন স্যাং অর্থাৎ ধুম যদি বহিব্যভিচীরী অর্থাং বহৃয্যভাবাধিকরণে 

বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে ধুম বহিজন্ত অর্থাং বহিত হইতে উৎপন্ন হইবে না 
এইরূপ তর্ক ব্যভিচারশঙ্কাকে দবরীভৃত্ত করে। ব্যভিচারশঙ্ক1৷ নিরাস ছার! 
ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন, তদ্দ্বার! উৎপন্ন পরামর্শজ্ঞান হইতে অনুমিতি হয় । এইজন্য 

তর্ককে অনুমান প্রমাণের অনুগ্রাহ্ক বা সহায়ক বলে। 

পারিভাষিক শবাবলী একান্ 



অন্যোন্যাশয় 

স্বজ্বান-সাপেক্জ্ঞান-সাপেক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বম্ অন্যোন্যাশ্রয়ত্বম । অর্থাৎ কোন 

পদার্থের জ্ঞানের জন্য অন্য একটি জ্ঞানের অপেক্ষা করিতে হইলে উদ্ত 

দ্বিতীয় জ্ঞানটি যদি অপর একটি জ্ঞানকে অপেক্ষা করে এবং উক্ত পদার্থটি যদি 

উক্ত তৃতীয় জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা হইলে অন্যোন্া শ্রয় দোষ হয় । গোব্যক্তির 

লক্ষণ-_সা্সাবত্বং বা গলকম্বলবত্বং গোত্বমূ। এখন যদি বল। হয়-__সাস্া 

কাহাকে বলে? সাস্ার লক্ষণ কি? ইহার উত্তরে যদি বল-_গোব্যক্তির 

গলদেশে লম্বমানরূপে অবস্থিত মাংসপিগুই সান্তনা বলিয়! কথিত । এইবরূপস্থলে 

অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হইবে । যেহেতু এখানে পর্যালোচনাদ্বার! পরিলক্ষিত হয় 
ষে গোব্যক্তির জ্ঞানের জন্য সাস্নার জ্ঞান অপেক্ষ। করে এবং সাস্্াজ্ঞানের জন্য 

গোব্যক্তিজ্ঞান অপেক্ষা করে । অতএব অন্থোন্া শ্রয়দোষ হয় । 

অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ 

পূর্বববন্তিক্ষণ বা সময়সমূহকে প্রাকৃক্ষণ বলিয়া! কথিত হয় । যে প্রাকৃক্ষণট 
কোন বা অপর ক্ষণ দ্বার! ব্যবহিত হয় না তাহাকে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কহে। 

উৎপত্তির পূর্বববস্তী দ্বিতীয়ক্ষণাদি প্রথমক্ষণ দ্বার! ব্যবহিতশ্ছয় বলিয়! ছ্বিতীয়- 
ক্ষণাদি অব্যবহিত" প্রাকৃক্ষণ বলিয়! অভিহিত হয় না। কিন্তু পূর্ববর্তী 

প্রথমক্ষণট কোনক্ষণদ্বার৷ ব্যবহিত হয় না বলিয়৷ প্রথমক্ষণটি অব্যবহিত 

প্রাকৃক্ষণ বলিয় কথিত হয়। 

ইহার লক্ষণ-__[)621111101)-- “ন্ব প্রাগভাবাধিকরণ-সময় -প্রাগ ভাবানধি- 

করণত্বে সতি স্বপ্রাগভাবাধিকরণত্বম অব্যবহিতপ্রাকৃক্ষণত্বম ।” স্বপ্রাগভাবের 

অধিকরণ যে সময়, তাহার--সেই সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইয়। 

স্বগ্রাগভাবের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়কে অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ বলে। 

উৎপত্তির পূর্বববর্তী-দ্বিতীয়ক্ষণাদি স্বপ্রাগভাবের অধিকরণ হইলেও স্বপ্রাগ- 

ভাবাধিকরণ* প্রথমাক্ষণের প্রাগভাবের অনধিকরণ হয় না এবং উৎপত্তির 

পরবর্তী সকলক্ষণ স্বগ্রাগভাবাধিকরণ সময়ের প্রাগভাবের অনধিকরণ হইলেও 
স্বপ্রাগভাবাধিকরণ "হয় না। অতএব অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণ কেবল উৎপত্তির 

পূর্ববর্তী প্রথমক্ষণই হয় । 

বাহান্ন ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অব্যবহিতোত্তরক্ষণত্বম্ 
উৎপত্তির পরবর্তী ক্ষণসমূহকে উত্তরক্ষণ বলে । ষে উত্তরক্ষণ কোনও ক্ষণ 

দ্বার1 ব্যবহিত হয় না, সেই ক্ষণকে অব্যবহিত উত্তরক্ষণ বলে। উৎপত্তির 

পরবর্তী তৃতীয়ক্ষণাদি দ্বিতীয়ক্ষণাদি দ্বার] ব্যবহিত হয় বলিয়! তৃতীয়ক্ষণাদি 
অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ হয় না। কিন্তু দ্বিতীয় ও প্রথমক্ষণের মধ্যে কোনও 

ব্যবধান নাই বলিয়। দ্বিতীয়ক্ষণ অব্যবহিতোতর ক্ষণ বলিয়৷ গণ্য হয় । 

লক্ষপ--[6ঠা)1010--“স্বীধিকরণসময়ধ্বংসাধিক রণসময় ধ্বংসানধিকরণত্তে 

সতি . স্বাধিকরণসময়ধ্বংসাধিকরণত্বম অব্যবহিতো তরক্ষপত্বম্ ।'” উত্তর 

তৃতীয়ক্ষণস্য স্বাধিকরণপ্রথমক্ষণধ্বংসাধিকরণদ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণত্বাঁং 

উংপত্তিক্ষণস্য চ স্বাধিকরণ প্রথমাদিক্ষণধ্বংসানধিকরণত্বাং নাব্যবহিতোত্তর- 

ক্ষণত্বম্। অর্থাং উৎপত্তির পরবর্তী উত্তর তৃতীয়ক্ষপটি স্বাধিকরণ প্রথমক্ষণ- 

ধ্বংপ।ধিক্রণ দ্বিতীয়ক্ষণধ্বংসাধিকরণ হইয়াছে । এবং উৎপত্তি ক্ষণটি স্বাধিকরণ 

প্রথমাদিক্ষপধ্বংসানধিকরণ হইক্সাছে বলিয়! উহাকে অব্যবহিত-উত্তরক্ষণ বলে । 

স্বাধিকরণসময়ধ্বংসের অধিকরণ যে সময়, সেই সময়ের ধ্বংসের 

অনধিকরণ হইয়! স্বাধিকরণসমক্ের ধ্বংসাধিকরণকে অব্যবহিতোত্তরক্ষণ বলে। 

ব্যাপকত্বম্ 

“তছিন্লিষ্ঠান্যোন্যণভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদ কধর্শনত্বং ব্যাপকত্বম্। এখানে 
তৎপদের দ্বার! ব্যাপ্যপদার্থ গৃহীত হইবে। ব্যাপ্যাধিকরণে বর্তমান যে 

অন্যোস্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবের যে প্রতিষোগিতাবচ্ছেদক, তত্িন্ন ধর্মকে 

ব্যাপক বলে। যথা ধুমাধিকরণ পর্ববতাদিতে বর্তমান যে-_-“ঘটবান্ ন” 
ইত্যাকারক অন্যোন্যাভাব, এই অন্যোস্যাঁভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক যে ঘট 

তদ্ভিন্ন ধর্ম হইল বহ্চি। অতএব বহি ধুমের ব্যাপক হয়। ব্যাপক-_ 
অধিকদেশরৃত্তি। ব্যাপ্য-_অল্পদেশবৃত্তি । 

অনারম্তকসংযোগ 

যে সংযোগের দ্বার। কোন দ্রব্যের আরস্ভ বা! উৎপত্তির সহায়ক হয় না, 

সেই সংযোগ অনারস্ভক সংযোগ বলিয়। কথিত হয়। যেমন কপালের সহিত 

আকাশের সংযোগ । 

পারিভাষিক শব্দাবলী তিপ্পানন 



অবয়ব 

হস্তপদাদি এক একটি শরীরের অবয়ব । ন্যায় মতে-আরম্ভক দ্রব্য 
অর্থাৎ যাহা হইতে কোন দ্রব্যাস্তর উৎপন্ন হয় তাহাদিগকে অবয়ব বলে। 
যথ। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু--ইহার দ্রব্যের উপার্দীন বা সমবায়িকারণরূপে 

ব্যবহৃত হয় । “অনিত্যা তু তদন্ত স্যাৎ সৈবাবয়বযোশিনী” ব্যাপ্তি, পক্ষধর্ম্মতা 

ও তজ্জন্য অনুমান এই বাকাত্রয় লইয়1 এক একটি শ্যায়। মতান্তরে গ্যায়শান্ত্রে 

_ প্রতিজ্ঞ, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগম এই বাক্যপঞ্চকের এক একটি 

বাক্যের নাম অবয়ব । অনুশব্দের অর্থ_পম্চাৎ, মান শবের অর্থ-_জ্ঞান। 

অনুমান--পশ্চাদ্্জ্ঞান। অর্থাং লিঙ্গাদি জ্ঞানের পর জ্ঞান হয় বলিয়া! উহার 

নাম অনুমান। ৃ 

কর্বদ্রূপত্ব 
ক্ষেত্রস্বিত বীজ হইতে অন্কুর হয়, গোলার বীজ হইতে অঙ্কুর হয় না। 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে-_ক্ষেত্রস্থবীজে একটি অতিশয় বিশেষ আছে 

এবং উক্ত অতিশয় বিশেষই অন্কুরের জনক | যে বীজে অতিশয় বিশেষ বা 

কুর্ববদ্রূপত্ব &০৮%1 উৎপন্ন হয়, তাহ] হইতেই অঞ্জুর উৎপন্ন হয়, অন্য বীজ 
হইতে অন্কুর হয় না। 

পুরীততনাড়ী 
শরীরের অভ্যন্তরে পুরীতত্নাড়ী আছে। উক্ত নাড়ীতে বাস প্রবেশ করিতে 

পারে না এবং সৃষুপ্তিকালে মন এ নাড়ীতে অবস্থান করে। এইজন্য সুযুপ্তিকালে 

আত্মমনঃসংযোগ হয় না বলিয়। জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। মনকে বিভু বলিয়। 

স্বীকার করিলে পুরীতৎনাড়ীও তদতিরিক্ত শরীরে আত্মমনঃসংযোগ সকল 

সময়ে থাকিত, তাহার ফলে সর্ববদাই জ্ঞান উৎপন্ন হইত, কিন্তু সুযুপ্তি হইত ন।। 

অথচ সুযুপ্তি সর্ববসর্মাতবস্ত। এই সুযুপ্তির উপপত্তির জন্য আত্মমনঃসংযোগ 

অনিত্যবস্ত ধলিয়। স্বীকৃত হয়। মন যখন পুরীতৎনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন 

সুযুপ্তি হয়। তখন আত্মমনঃসংযোগের অভাবহেতু জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

এইজন্য মন অনু বলিয় স্বীকৃত হয় । মনের পরম মহংপরিমাণবিশিষ্টাভাব 

ও জ্ঞানের অযোৌগপদ্য মনের বিভুত্বের বাধক । 

চুয়াল্ন ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



একসার্থবাতিত্ 
অনেকগুলি লোক একপঙ্গে গমন করিতেছেন। তাহার মধ্যে একজন 

ছিলেন ছত্রধারী, অবশিষ্ট সকল লোঁক ছিলেন ছত্রবিহীন। এক দলত্ৃক্ত 
সকল ব্যক্তির গমনকে বুঝাইবার জন্য কবি বলিলেন--“ছত্রিপে। গচ্ছন্তি” এখানে 

ছত্রিসার্থবাহিমাত্রে অর্থাং ছত্রবিহীন হইলেও ধীহার! ছত্রীর সহিত একদলে 
গমন করিতেছেন, তাহাদের সকলেই ছত্রিপদের দ্বারা বেধিত হউক্ এইরূপ 

বক্তার তাংপর্য্যবিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের উপপত্তির জন্য ছত্রিপদে লক্ষপাবৃত্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে। একসার্থ- একদল । বাহী-_গমনরত । এখানে ছত্রী ব। 

ছত্রধারী ব্যক্তিরই প্রাধান্য বা! মৃখ্যত্ব প্রতীতিই লক্ষণার ফল। উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থরূপ- 
ফলের দ্বার! কাব্যের চমংকারিতা উপপাদনের জন্যই কবি লক্ষণাবৃত্তি গ্রহণ 

করিয়। এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। 

আরম্তভকসংযোগ ।--যে সংযোগ দ্বারা কোন দ্রব্য উৎপন্ন হয় তাহাকে 

আরম্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্বয়ের সংযোগ দ্বারা ঘটের উৎপত্তি 

হয় বলিয়া এ মংযোগকে আরমভ্ভকসংযোগ বলে । 

আলয়বিজ্ঞান ।--আলয়-__দেহ নাশ পধ্যন্ত যে বিজ্ঞানধার1 বিদ্যমান 

থাকে। “অহমাস্পদ” ইত্যাকারক যে জ্ঞান দ্বার! প্রতিমুহূর্তে স্বসত্তার অনুভব 
হয় সেই জ্ঞান আলয়বিজ্ঞ।ন বলিয়! অভিহিত হয়। 

বিনিগমনা ।__-একপক্ষপাতিনী বা একপক্ষসাধিক। যুক্তির নাম বিনিগমন]। 

রাত্রিসত্রন্তায় ।__প্রথমে কামন। ব। বাসনার উৎপত্তি হয় ব। কল্পনা! করিতে 

হয়। পরে প্রবৃতির উদয় হয়। তাহার পর কম্মজন্য ফলেব উদয় হয়। যদি 

কামনা কল্পনা কর, তাহ! হইলে “রাত্রিসত্রন্তায়ে” অর্থাং কতকগুলি কম্মের 

কোনরূপ ফলশ্রতি না থাকিলেও প্রতিষ্ঠটারপ আর্থবাদিক ফল কল্পনা করিতে 

হন্ন। সেইনপ এস্থলেও কোন ফল কল্পনা করিতে হইবে । অন্যথ' প্রবৃতির 

উপপত্তি হইবে না। 

খলেকপোতন্যায় ।__যেমন কোন জালে মুগপং_একই সঙ্গে সকল 

পারাবত পতিত হয়। সেইরূপ একাদিক্রমে সাতটি পদার্থের স্মরণের পর 

এককালেই একটি অখণ্ড শাববোধ উৎপন্ন হয় । 

উভয়তঃপাশরজ্জুঃ 
প্রকৃত বা প্রস্তত বিষয় এই যে-_অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না৷ করিলে 

অন্ত কোন উপায় বা গত্যন্তর পরিলক্ষিত হয় না। অন্যথাখ্যাতি-- ভ্রম ধাহার! 
1 
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স্বীকার করেন ন1। তাহাদের মতে গ্রবৃত্ির প্রতি যেমন বিশিষ্টাভেদের 

জ্ঞানাভাব কারপরূপে কল্পিত হয়, সেইরূপ যদি অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবদ্- 

ভেদের জ্ঞানাভাক কারণরূপে স্বীকৃত হয়। তাহা হইলে যে কালে ব1 ক্ষণে 
জলত্রদে বহিব্যাপ্যবদ্ ভেদের জ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অর্থাৎ তাদৃশ ভেদের 
জ্ঞানাভাব আছে, সেই সময়ে তাহাদের মতে জলত্ুদে বহননুমিতির কারণ 

আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং সেখানে জলহুদো বহিমান্ 

ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইতে কোন বাধ] ব! প্রতিবন্ধক থাকিবে না। 

কিন্ত এ অনুমিতি সদনুমিতি বলিয়। গন্য হইবে না। সুতরাং এপক্ষে অ্যথা- 

খ্যাতি_ভ্রম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

আবার তাদুশ অন্থাখ্যাতির ভয়ে ব্যাপ্যবিশিষটজ্ঞান অনুমিতির কারণরূপে 

স্বীকৃত হইলে “অয়োগোলকো! বহিমান্” ইত্যাকারক সদনুমিতি নির্ববাহের- 

নিমিত্ত “অয়োগোলকে। বহিনব্যাপ্য ধুমবান্” ইত্যাকারক পক্ষধর্মতাজ্ঞানাদি 

স্বীকার করিতে হইবে। অথচ উক্তজ্ঞান ভ্রমাত্মক, যেহেতু বস্ততঃপক্ষে 

অয়োগোলক বহিনব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট হয় না। অতএব উক্ত জ্ঞান প্রমা নহে। 
সুতরাং পর্যালোচনা করিলে পরিদৃষ্ট হয় যে-_দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই 

অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে উদ্ধার বা মুক্তি পাইবার কোন উপায় নাই। 
ইহাকেই বল? হয় উভয়তপাশরজ্জব- গুবেশ পথে একটি তার রহিয়াছে, যাহার 

উভয় প্রান্তে একটি ঝরিয়। ফাস আছে-_-উভয়সন্কট--1011870779. 

অযাবদৃত্রব্যভাবী 
যাবদৃদ্রব্যভাবী শবের অর্থ-_ স্বাশ্রয়নাশজন্যনাশপ্রতিযোগী । স্বপদের 

দ্বার| স্পর্শাদি আটটি গুণ ও বেগাখ্যসংস্কার গৃহীত হয় ॥। উহার] পৃথিব্যাদি- 

দ্রব্যচতুষ্টয়ের গুণ। মবৃতরাঁং উহার] সকলে বাম্ুরও গুণ। স্পর্শাদিগুণের আশ্রয় 

ষে দ্রব্য, সেই দ্রব্যের নাশ হইলেই উক্ত গুণসমৃহেরও নাশ হইবে এবং এ নাশের 

প্রতিযোগী হইল স্পর্শাদি গুণসমূহ। অতএব যাবদৃত্রব্য ভাবী শবের দ্বারা 

উক্ত স্পর্ঠাদি গুণসমুহ গৃহীত হয়। এবং উহার। সকলেই বায়ুর গুণ। যাহা 

যাবদদ্রব্যভাবী নহে তাহাকে অধাবদৃদ্রব্যভাবী বলে। শবর্ধের আশ্রয় আকাশ, 

আকাশ নিত্যদ্্রব্য বলিয়। উহার বিনাশ নাই। স্বুতরাং তাদৃশপ্রতিযোগী 

পদের ছার] শব্দ গৃহীত হয় না। অতএব শব্দ বায়ুর গুণ নহে। 



সংসহ্ুজত্ভতম্ ৷ 

। লানানব্্তিহু-লরকাবশমূ। 

নৃনলজলমব-হনঈ ঘীঘলঘুতীতুকূতলীবাম । 
অলী ক্কচ্ঘাম লম:) অঁজাহ-সন্তীততভ ন্রীজাম ||) 

ষাহার শরীরের কান্তি নবোদিত মেঘের মত শ্যামোজ্্ল, যিনি অল্পবয়স্কা 
গোপীদিগের বস্ত্র বা চিত্ত অপহরণ করিয়াছিলেন, অথবা যিনি চোর ব৷ 

অল্পবয়স্ক! পাগুববধূ দ্রৌপদীর পরিধেয়বন্ত্রহ্রণকারী দুঃশাসনের নিকট হইতে 
বস্ত্র রক্ষ। করিয়াছিলেন, অথবা যিনি পৃথিবী-পালক পাগুবদিগের বধু 

দ্রোপদীর চিত্ত হরণ করিয়াছিলেন । এবং যিনি সংসারবৃক্ষের বীজস্বরূপ অর্থাৎ 
নিমিত্তকারণ, সেই শ্রীকৃঞ্ের উদ্দেশে প্রণাম জানাই ॥১॥ 

। অশ মুক্ানজী-লকান্তাল। 

নুানীনুনিঘৃভলকণীক্কুবলাজুক্ষি: | 
নী সলন্ত নভ্সান জীকাবানভননতিভল: || 

যিনি চন্দ্রকে মস্তকে ভূষণরূপে ধারণ করিয়াছেন, এবং বাসুকিকে হস্তে 
বলয় নামক অলংকার বিশেষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, লীলাবশতঃ উদ্দাম নৃত্যে 

সবনিপুপ, সেই মহেশ্বর সকলের মঙ্গলবিধান করুন্। 

। মন্তাক্গাহভন্ন সলিষ়া | 

লিজলিজিমলন্কাবিক্ষানকীললিঅহিল-লিহল্ননীক্িলি: | 
লিহাবীল্গংনাণি ন্দীন্ুক্ধান্ঃ লন হাজীবহযানহাঁতন: || 

গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্যায়পঞ্চানন কী কারণে ভাষাপরিচ্ছেদে ১$৮টা কারিকা 

ও তাহার ব্যাখ্যা-_সিদ্ধাত্তমুক্তাবলী রচন্। করিলেন, সে বিষয়ে পাঠকের 

অবগতির জন্য নিজের অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন-__“নিজনিমন্মিত” ইত্যাদি 

্রন্থদ্থারা । শ্রীমৎপ্রশস্তপাদাচার্ষ্য প্রমুখ নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক রচিত বৈশেষিক- 

সুত্র, ন্যায়লীল! প্রভৃতি গ্রন্থে স্যায়শান্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় প্রগাঢ়ভাবে 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ। +-১ 



আলোচিত হওয়ায় ন্যায়দর্শনের ভাষা সাধারণ-সংস্কৃতভাষাবিদ্ ব্যক্তির নিকটে 

একান্তই দুর্বেবাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অতএব সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান 

থাঁকিলেও তাহ] সহজবোধ্য নহে । এই করণে প্রথম পাঠার্থী যাহাতে সহজেই 
স্যায়শাস্ত্রে প্রবেশ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়্ে বিশ্বনাথ পূর্বসূরি-রচিত গ্রস্থের 
পারিভাষিক শব্দাবলী প্রভৃতি সারাংশীভূত সংক্ষিপ্ত বিষয়গুলি সংগ্রহ করিয় এই 

“ভাষাপরিচ্ছেদ” নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন এবং উক্ত কারিকাসমূহের 
বিশদ ব্যাখ্যা করিবার জন্য “সিদ্ধাত্তমুক্তাবলী” নামে টাকা রচন৷ করিয়াছেন । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- আমি প্রথম পাঠার্থী আমার শিষ্ঠ মতান্তরে 
পৌত্র রাজীবের প্রতি দয়াপরবশ হইয়! কৌতুকবশতঃই শ্রীমতপ্রশস্তপাদাচাধ্যাদি 
প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের সায়াংশীভূত সংক্ষিপ্ত উক্তি ও যুক্তি অবলম্বনে মদ্রচিত- 

কারিকাবলীকে সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর মাধ্যমে বিশদভাবে প্রকট করিতেছি । 

[ তথাপি দিদ্ধান্তমৃক্তাবলীর যে সকল স্থানবিশেষে নব্যন্তায়ের জটিলত' 
পরিলক্ষিত হয়, সেই সকল স্থানে পদার্থের বিষয় গুরুর উপদেশ ব্যতীত 

জ্ঞানগম্য হয় না। ] 

গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রশংসাব্যপদেশে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব! সাধ্যবস্ত পাঠকের নিকটে 
ংক্ষিগুভাবে উপস্থাপিত করিতেছেন-__ 

অন্রন্সা ( অনন্যা ) যৃযৃজিক্চবা ভূক্কলিনা অব্ক্ষম্সগাঁ লাঘিন্কা, 
অব্-ালাল্স-লিহীঅ-লিতঘলিলিলাওালসন্ধমীজ্তকা | 

নিজ্জীন্ধাবি বিহনলাঘন্কুবিলা বিল্তাল্বনৃক্ানকী, 
নিল্সলা নললী মুুলিবনৃনা অন্যুক্তিইনা ল্লিহমূ ॥ 

“সদৃদ্রব্যা ব৷ সদ্রব্যা” প্রভৃতি পদগুলি ষ্লিষট বলিয়! একাধিক অর্থপ্রকাশকরতঃ 

গ্রস্থকারের রচনানৈপুণ্য সহ গ্রন্থের বিষয় বস্তুটি জ্ঞানগর্ভ হইয়। উঠিয়াছে। 
এই মুক্তাবলীগ্রন্থ পৃথিবী, জল প্রভৃতি নবধ! দ্রব্যের প্রতিপাদক বা সাধক 

এবং ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ব৷ সাধ্য বস্ত। সুতরাং 

সাধকত] বা প্রতিপাঁদকত] সম্বন্ধে এই গ্রন্থ উক্তদ্রব্যবিশিষ্ট হইয়াছে, সম্বন্ধলততে 

সম্বন্ধিসত্বা (ই ব্যাপ্তি বা নিযনমবশতঃ। এই মুক্তাবলী গুণগুক্ফিতা গুণমুকতা 
অর্থাৎ-এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ প্রভৃতি ২৪টি গুণের বিষয় 

সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। সংকর্মের জ্ঞাপিকা সং বিদ্যমান উৎক্ষেপণ 

অবক্ষেপণ প্রভৃতি পীচটি কর্মের বোধিকা অর্থাৎ এই গ্রন্থ অধ্যয়নের দ্বার! 

২. ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকৃষ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পাচ প্রকার কর্দের বিষয় 

'বোধিত হয়। সং-সামান্তবিশেষনিত্যমিলিতা অর্থাং এই গ্রন্থ পাঠে পৃথিবীতবাদি 

জাতি, বিশেষ পদার্থ ও নিত্য সমবায় সম্বন্ধের বিষয় সবিশেষ অবগত হওয়া 
যার । অভাবপ্রকর্ষোজ্বল! অর্থ1ং এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী অভাবপদার্থের প্রকৃষ্ট- 
রূপে প্রকাশিকা অর্থাৎ এই গ্রন্থে প্রাগভাব প্রভৃতি অভাবপদার্থের ভেদের কথ 

সম্যকৃরূপে উল্লিখিত হওয়ায় পাঠকের ভাবভিন্ন অভাবপদার্থেরও প্রকৃষ্ট জ্ঞানের 

উদয় হয়। সদ্ধুক্তি অর্থাং গ্রন্থকার গ্রন্থে উত্তম যুক্তির বা উক্তির ভিদ্ভিতে 

গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় রচনাকরতঃ পরমত খগুন করিয়। স্বসিদ্ধান্ত স্থাপন 

করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তমুক্তাবলী রচন!কুশলী সুপপ্ডিত নৈয়ায়িকপ্রবর বিশ্বনাথ 

কর্তৃক শ্রীবিস্ণুর বক্ষঃস্থলে শোভিত যুক্তীবলী অর্থ।ৎ মুক্তাহারের মত বুধবর্গের 
চিত্তে সমপিত হইয়| চিরকাল জ্ঞান বিতরণ দ্বারা সন্তোষ বর্ধন করিতে থাকুন 
অর্থাৎ এই গ্রন্থপাঠে প্রথম পাঠার্থীগণ পাণ্ডিত্য অর্জন দ্বার আনন্দলাভ 

কন্সন্ " 

২। নিৎ্লনিঘারায ভুত লল্রভ্ত হিচ্যহিহ্বা ঘিন্রলালি-_নুলনব্যাহি। লন 

নত ল নি্ননর্ দলি ল লা জলালি সলি কাত্ণ, ন্িলাদি লবন লাব্তিকানীলা 

মল নিল্িঘ্ন-নহিত্বলামি-ভ্হালাহিনি লগ | অনিবীলহাভানলাহনিমঘযতবিল অন্তত 

ঘন বিভব ভঙ্গ দ্জিহ্বাাযা, অচমললি হচতুদজন্কবওলচদবকতক্জ্ৰলাঘা 
অল্যায্য্রানু ্ভিএলবান্ম অলামিইল দত জ্বী । হত্খত্ব, যল দক্লত' ন হনব, 

সাদি জল্দাল্বহীষ লন্ জমনী, অঙ্গ ন্ন অব্দি লঙবী অদামিল কুহযল লন ন্কততরজীতী 
নিছনী নিঘনসান্কুঘয লা মবীভঘদূ। সন্ত্ুহআজ্যত নভন্লহতিজ্ললিবাক্য্তী ক্কাহআত্দূ। 

লিঘ্নঙভন্ত লক্পবঙ জাহলিজ্ডান্তু: সাত: | 

নভ্যাভ্তত _ নক্লঙ্য নিন হন দত্ত, ঘল[মিভ্ত ভ্তুত্তি-সলিলাহি-ক্াহআক্কলাঘানূ। 

ন ীর্ন ভনল:বিজুনিঘ্নপ্রিতছুনলা জনতা ললঙ লিচ্ছজবনানটিহিলি নান্্যমূ। 

হচ্তাঘনী:, নিহতরা লনান্নহতোন। লখীত হাচত্রান্্াহান্। ল ন্ম জা নিচ্ছে 

লঙগীক্ষনহাসালাগ্যানজিহিত্বি জাচ্ষমূ। অলি লরিদ্ঘ ললাহাকীন নৃহ্ধীছিনানূ। 

অলঘ ঘাঘসনঘা দুল সামহিন্বলঙ্স নিজ্দতনিওদি ল লতীঘকনহাসানাগ্যন্। নয 

তত শ্রিৎগনবনিহীস জ্ঞাছোম্। ছিন্ন বলিহীসি ম্ব শিলাঘকত্বলঘাঠাহি, জানি 

িঘনাব্মল্লামান্ৰ ঘন্র অনামিঘাল, সমিন্রল্্কঅন্বযাঁআাতীত জাহ্যজলন্মানু। হত্য 

্্লাব্বিঙ্কান্ীনা অন্খন্তু জল্দান্লহীযনক্তজল্যন্থহিবন্বন্ত: হনল:ভিজ্ঞবি্নাজ্বল্ত্ামানী" 

আভ্ীলি ন ন্মশিম্বাহ হান: ॥ 
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অঁজাব-মন্ীহইজয ্রীজাইিলি | অনা হন ননীতহী সহালহত নীজাঘ লিলিজন্কাহ 
আইবশ্ব: । হেন ইম্বই সলাঘা ভ্হীর্ন মলি নখান্থি_-অখা ঘত্াহিজ্জাহ' জর্তা,অল্ন 

লা হিতত্ব,হাহিকিলণি । ল ন্্ নন্জ্ঞনৃলভ্লহাতীনাঁ অজনশ্রলীবলব্রনুক্তন'তিদ- 

্ঘিভি: | ল ন্ব ছাবীহাজল্যবনল কর্গলল্যত্রঘাঘক্ঈীন অনুসলিঘহা ইনি নবাভ্যমূ, 

অসযীজন্ষব্তান্। নল ন্তু ক্ষবুন অল্যহন কাহঘন্কাআমলান হন অন্তুনুক্লক:, 

থ্যানামুমী অলযনূ ইতর হৃক:' “নিপ্বভ্য কী যুন্বলহব বীমা? হত্সান্য আহলা অদি 
অন্ত্রল্্ঘা: ২) 

ন্যায়শান্ত্রে “নু” প্রভৃতি শব আশঙ্কাবাচক। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্ব-সিদ্ধাস্ত 

পক্ষ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পৃর্ববপক্ষ তুলিতেছেন_-“ননৃ” এই আশঙ্কা" 

বাচক শব্দ দ্বার । গ্রন্থকার আশঙ্কা করিতেছেন- মঙ্গলাচরণ বিদ্বধ্বংসের প্রতি 

অথব! গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। যেহেতু মঙ্গলা- 

চরণ ব্যতীতও চার্ববাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত গ্রন্থের নিবিবন্ধে 

পরিসমাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। এরূপ শঙ্কা করিতে পারা যায় না। কারণ 

আন্তিক শিষ্টগণ যে নির্দোষ সদ্আচার অনুষ্ঠান বা প্রয়োগ করিয়৷ থাকেন, 
সেই আস্তিক শিষ্টগণ কর্তৃক স্বীকৃত নির্দোষ সদাচারই সফল বলিয়। গণ্য । 

অতএব মঙ্গলাচরণও শিষ্টগণ কর্তৃক পরিগৃহীত সেই নির্দোষ সদাচারের বিষয় 
বলিয়। উহাও সফল এই অনুমানের দ্বারা মঙ্গলাচরণের সফ্ন্রত্ব সিদ্ধ হইলে পর 

্রস্থসমাপ্তিই মঙ্গলাচরণের ফলরূপে অনুমিত হয়। সুৃতবাং গ্রন্থের প্রারস্ভে 

্ন্থসমাপ্তির নিমিত্ত মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান অবশ্যই কর্তব্য । কারণ তখন এই 

প্রশ্নটাই প্রথমে মনে উদিত হইবে যে-_-মঙ্গলাচরণের ফল কি? ফল হইল দুই 

প্রকার__দৃষ্ট ও অদৃষ্ট । দৃষ্ট ফল সম্ভব হইলে বা! উপস্থিত থাকিলে অদৃষ্ট ফল 

কল্পন! কর অনুচিত বলিয়। গ্রন্থসমাপ্তিই গ্রন্থকারের ইষ্ট ও দৃষ্ট ফলবশতঃ 

মঙ্গলাচরণের ফলরূপে কল্পিত হইয়। থাকে । 

্রস্থসমাপ্তিই কারণীভূত মঙ্গলাচরণের দৃষ্টফলবূপে স্বীকৃত হওয়ায় যে সকল 
চার্ববাকাদি নাস্তিকদিগের গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ পরিলক্ষিত হয় না, সেখানেও 

সমাপ্তিরপ ফলদর্শনে জন্মান্তরীয় কারণীভূত মঙ্গলাচরণ কঞ্সিত হয়। আর 
কিরণাবলী, কর্টুদন্বরী প্রভৃতি যে সকল গ্রন্থে মঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান সত্বেও গ্রস্থ- 

সমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত হয় না, সে সকল স্থানে বুঝিতে হইবে যে- সেখানে 

গ্রস্থকারের বলবত্বর বিদ্ন আছে অথব৷ বিদ্বের প্রাচুষ্য বা প্রবলতম বিদ্ধ আছে। 
প্রচুর বা বলবত্বর মঙ্গলাচরণই, বলবত্বর বিদ্বধ্বংসের বা বির্নিরাকরণের প্রতি 
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কারণ। বিদ্বধ্বংস মঙ্গলাচরণের দ্বার বা ব্যাপার । সুতরাং বিদ্বধ্বংস দ্বারা 
মঙ্গলাচরণ গ্রন্থসমাপ্তিরপ ফলের ব। কারের উৎপাদক হয় এই কথ প্রা্ঠীন 

নৈয়ায়িকগণ বলেন। অতএব স্বপ্পমঙ্গলাচরণের অনুষ্ঠান দ্বার! প্রবলতম বিদ্বের 
বিনাশ হয় নাই বলিয়। কিরণাবলী, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ সত্ব 

গ্রস্থসমাপ্তিরূপ ফল পরিলক্ষিত না হইলেও উক্ত কাধ্য-কারণভাবের কোন 

দোষোৎপত্তি বা ব্যভিচার হয় নাই। যেহেতু কিরণাবলী ও কাদদ্বরী প্রভৃতি 

গ্রন্থে মঙ্জলাচরণরূপ কারণ বর্তমান থাকিলেও উক্ত কারণের ব্যাপার-_ 

“বিদ্ব-ধ্বংস” না থাকায় সমাপ্তিরূপ ফল ব। কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই। এইজন্য 
দিনকরী বলিয়াছেন-_স্বজন্য বিদ্পধ্বধস সম্বন্ধে মঙ্গলাভাববশতঃ গ্রন্থের 

অসমাপ্তি। 

কিন্ত নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন- বিদ্ধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল বা কাধ্য। 

কিন্তু গ্রন্থসমাপ্তি বুদ্ধি, প্রতিভা প্রভৃতি অন্ত কারণসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া 

থাকে । যদি বল বিদ্বধ্বংসই মঙ্গলাচরণের ফল, তাহা হইলে যে সকল গ্রন্থ 

কর্তার বিদ্বাভাব স্বতঃসিদ্ধ আছে, অথচ তাহার? গ্রন্থে মঙগলাচরণ করিয়াছেন, 

সেখানে অনুষ্টিত মঙ্গলাচরণের নিক্ষলত্বাপত্তি। এরূপ শঙ্কী করিতে পার না। 
যেহেতু এখানে মঙ্গল [চরণের নিচ্ষলত্বের যে আপত্তি উঠিয়াছে, সেই আপত্তি 
ইঞ্ট। কারণ বেদবিশ্বাসী শিষ্চগণ বিদ্বের আশঙ্কীতেই মঙ্গলাচরণ করিয়া 

থাকেন এবং এইরূপই শিষ্টাচার পরিলক্ষিত হয় । যদি বল যে গ্রন্থকর্তার 

স্বতঃসিদ্ধ বিঘ্বাভীব আছে, অথচ তিনি স্ববীয়গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন, কিস্ত 

এখন উক্ত অনুষ্ঠিত মঙ্জলাচরণ যদি নিক্ষল হয় অর্থাং মঙ্গলাচরণরূপ কারণ 

বর্তমান রহিয়াছে অথচ বিদ্পধ্বংসরূপ কাধ্য উৎপন্ন ন' হইলে “ঈঙ্গলাচরণ 

বিঘ্নধ্বংসের প্রতিকারণ” এইরূপ কাধ্য-কারণভাব বোধক বেদবাক্যের 

অপ্রামাণ্যের আপত্তি হয়। এপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু “বিদ্ব 

বর্তমান থাকিলে অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণের দ্বারা সেই বিঘ্ন বিন হইবে বা ষে 
গ্রন্থের বিঘ্ন বর্তমান আছে, অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ সেই বিদ্বের বিনাশক” ইহাই 

বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় । এই নিমিত্ত পাপত্রমে অনুষ্টিত প্রায়শ্চিত্ত নিক্ষল 

হইলেও, পাপ এবং প্রায়শ্চিত্বের কার্যয-কারণভাব বোধক বেদবাক্য অপ্রমাণ 

হয় না। কিন্তু মঙ্জলাচরণ বিদ্বধবংস-বিশেষের প্রতি কাঁরণ। সকল জাতীয় 

বিদ্ম অনুষ্ঠিতমঙ্গলাচরণের দ্বারা বিনষ্ট হয় না । বিনায়কন্তব পাঠাদি কতকগুলি 
বিদ্বধ্বংসবিশেষের প্রতি কারণ হয়। কোন কোন স্থলে বিদ্বের অত্যন্তাভাবই 
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সমাপ্তির প্রতি কারণ হয়, যেহেতু কার্যে প্রতি যে বন্ত প্রতিবন্ধক হয়, সেই 

বস্তর অভাব সেই কার্যের জনক হয়। 

অতএব প্রতিবন্ধকের সংসর্গাভাবই € প্রাগভাব, ধ্বংসাভাবও অভ্যন্তাভাব ) 

কার্যের জনক হওয়ায় বিদ্বের অভাব গ্রস্থসমাপ্তির গ্রতি কারণ হয় । অত্যন্তা- 

ভাবের সহিত ধ্বংস ও প্রাগভাবের বিরোধ না থাকায় বিদ্বের অভাবপদের 

দ্বার! উহাদেরও সংগ্রহ হইল । 

এই নিমিত পরিলক্ষিত হয় যে চার্ববাক প্রভৃতি নাস্তিকগণ কর্তৃক বিরচিত 

্রস্থসমূহে জন্মাস্তরীয় অনুষ্ঠিত মঙ্গলাচরণ হইতে বিদ্বধ্বংস স্বীকৃত হয় অথবা 
সে সকল গ্রন্থকর্তার স্বতঃসিদ্ধ বা স্বভাবতঃই বিদ্বের অত্যস্তাভাব বর্তমান আছে 

বলিয়' পূর্ববকথিত কাঁধ্য-কারণভাবের অর্থাৎ *প্রতিবন্ধকাভাব কার্ধ্যের প্রাতি 

কারণ হয়” এই কাধ্য-কারণভ।বের ব্যভিচার হয় না এই কথা নব্যনৈয়ীয়িকগণ 

বলেন । 

«“সংসার-মহীরুহত্য বীজায়”__সংসাররূপ যে মহীরুহ বিশাল বৃক্ষ তাহার 

বীজ অর্থাৎ নিমিত্তকারণ শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম জানাই। এই বিশেষণ 

দ্বার! ঈশ্বরের সন্তাবিষয়ে প্রমাণ প্রদগিত হইল। “নূতন জলধররুচয়ে* এই 

বিশেষণপদের দ্বার। ঈশ্বরের সাঁকারত্ব প্রদশিত হইল । নিরাকার পদার্থের 

শরীরের কান্তি সম্ভব হয় না। 

কাধ্যমাত্রেরই একজন কর্ত। ব পরিচালক বা জনৰ থাকেন। যেমন 

ঘটাদি কাধ্যের কর্তা কুস্তকার ৷ সেইরূপ পৃথিবী এবং বৃক্ষাদির অন্কুর দিও কার্ষ্য 
বা জন্য-বন্ত | এই নিমিত্ত উহ1দেরও একজন কর্তী। অতি অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । এই সকল কাধ্যের কর্তৃত্ব ব৷ কর্ত। হওয়1 অন্মাদাদি সাধারণ মনুষ্ের 
পক্ষে সম্ভবপর নহে। কারণ জন্য ক্ষিতির অর্থ তড়ুমগ্ডলের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। 
স্ৃতরাং যিনি ক্ষিতি প্রভৃতির কর্তা তিনিই ঈশ্বর এইরূপে ঈশ্বরসিদ্ধি-বিষয়ে 
প্রমাণ প্রদশিত হইল । অনুমানের আকার-ক্ষিতিঃ সকত্তৃক। কাধ্যত্বাং ঘটবং । 

যদি বল কত্রজন্যত্বের বা অকর্তৃকত্বের প্রমাপক বা সাধক শরীরাজন্যত 

অর্থাং পৃথিবী কর্তৃবিশেষের দ্বার! সৃষ্ট নহে, যেহেতু উহা! শরীরবিশেষ হইতে 

অনৃৎপন্ন । এই শরীরাজদ্যত্বহেতু দ্বারা পূর্ববকথিত জন্বত্বহেতু সংপ্রতিপক্ষ 

হইয়াছে । সিন বিদ্যমান হইয়াছে প্রতিপক্ষ প্রতিকূল হেতুটি যাহার, সেই হেতু 

সংগ্রতিপক্ষ বলিয়! অভিহিত হয় অর্থাং যে হেতুটি তুল্যবল প্রতিকূল হেতুবিশিষ্ট 

হইয়াছে, সেই হেতৃকেই সং-প্রতিপক্ষ বল! হয় । 

৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ছেতুর দোষ ক! হেত্বাভাস পাঁচ প্রকার । সংগ্রতিপক্ষ তাহাদের অন্যতম । 

হেত্বাভাস থাকিলে অনুমিতি হয় না। “ক্ষিতিঃ সকরতৃকা জন্যতাৎ” এইটি 

প্রথম অনুমান। সাধ্য ও হেতু অভিন্ন হইলে সিদ্ধসাধন দোষ প্রযুক্ত অনুমিতি 

হয় না, এইজন্য সকত্তৃকত্ব ব1 কর্তৃজন্যত্ব সাধ্য হইল । কাধ্যত্ব বা জন্ত্ব হেতু 

হইলেও সাধ্য জন্তু বা কাঁধ্যত্ব হইল স্বরূপসন্বন্ধবিশেষ, আর হেতুরূপ কাধ্যত্ব 
বা! জন্যত্ব প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব, সুতরাং সাধ্য হইল অখণ্ডোপাধি স্বরূপ, হেতু 
হইতে ভিন্ন হওয়ায় সিদ্ধলাধন দোষ হইল না_ইতি দিনকরী। 

“ক্ষিতি; অকর্তৃকা ৰা কত্রজন্যা শরীরাজন্যত্বাৎ, এইটি দ্বিতীয় অনুমান । 

এই ছিতীয় অনুমানটি প্রথম অনুমানের বিরোধী । তদ্বত্বা জ্ঞানের প্রতি তদ- 

ভাববত্বাজ্জানের বা তদভাবব্যাপ্যবস্বাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা এই নিয়মবশতঃ | 

দ্বিতীয় অনুমানের সাধ্য হইল কৰ্্র“জন্বত্ব ব' অকর্তৃকত্ব, ইহার সাধক বা প্রমাপক 
হেতু শরীর জন্তত্ব । এই দ্বিতীয় অনুমানের হেতু শরীরাজন্যত্ব, প্রথম অনুমানের 

“জন্যত্ব” হেতৃর সংগ্রতিপক্ষ হইয়াছে । স্ৃতরাং প্রতিপক্ষহেতুর ন্যুনবলত্ব 
প্রম'ণি৬ ন। হইলে প্রথম অনুমানটি সদনূমান বলিয়। প্রমাণিত হইবে না। এরূপ 

শঙ্কা করিতে পার না। কারণ এই হেতুটি অপ্রষোজক অর্থাৎ অনুকূলতর্ক- 

রহিত। যে তর্কের দ্বারা হেতুর ব্যভিচ।রশঙ্ক৷ নিবারিত হয়, তাহাকেই অনুকূল 
তর্ক কহে । যথা “ধুমে! বহিন্ধ ব্যভিচারী ন বা” অর্থাত ধূম বহিব্যতীতও 
থাকিতে পারে কি না? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কী। যদি “ধুমো! বহিনব্যভি- 
চাঁরী স্যাত্তহি বহিজন্যো। ন স্য।ং” অর্থাৎ ধুম যদি বহিনর ব্যভিচারী হইত, তাহ 

হইলে ধূম বহি জন্য অর্থাৎ বহি হইতে উৎপন্ন হইত ন] ইত্যাকারক অনুকূল 
তর্কের দ্বারা পূর্বেবাক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিবারিত হয়। এরূপ তর্কই অনুকূলতর্ক 
বলিয়। অঠিহিত হয় । 

এখানে প্রকৃতস্থলে দ্বিতীয় অনুমান কল্পে “শরীর।জন্তত্ব” হেতুর ব্যভিচার 

শঙ্কা! নিবর্তক কোন অনুকূল তর্ক পরিলক্ষিত হয় না । 
কিন্ত আমার অর্থ।ৎ গ্রন্থকাঁরমতে কর্তৃত্বরূপে এবং কাধ্যত্বরূপে কাধ্য-কারণ- 

ভাবই অনুকূল তর্ক। কর্তা ব্যতীত কাধ্য উৎপন্ন হয় না বলিয়া কাধ্যমাত্রই 

কর্তৃূজন্য অর্থাৎ কার্ত্বাবচ্ছিন্নের প্রতি চেতনশীল কর্তী কারণ হয় এই কথাই 

সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। 
এখন “ক্ষিভিঃ কর্তৃজন্যা কার্ম্যত্বাৎ* এই অনুমানে “কার্য্যত্বংকর্তৃজন্যত্ব- 

ব্যাপ্যং ন বা” অর্থাং হেতুতৃত কাধ্যত্বে সাধ্য-ভূত কর্তৃজন্তত্বের ব্যাপ্তি আছে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৭ 



কিনা? ইত্যাকারক ব্যভিচার শঙ্কাতে “যদি কার্্যত্বং কর্তৃজন্যত্বব্যভিচারী 
স্যাতছি কৃতিজন্যভাবজ্ছেদকং নস্যাৎ এইটি অনুকূলতর্ক হইয়াছে । যেহেতু 

কাধ্যত্ব ধর্মটি কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক বলিয়া সর্ববদাই স্বীকৃত। এখন কাধ্যত্ব 

ধর্মাটি যদি কর্তৃজন্তত্বের ব্যভিচারী হইত, তাহ] হইলে কৃতির জন্যতাবচ্ছেদক 
বলিয়! পরিগণিত হইত ন1। যেহেতু অতিপ্রসক্ত বা তদতিরিক্তবৃতিধর্ম কাহারও 

অবচ্ছেদক হয় না ইহাই নিয়ম--“অন্যনানতির্িকবতিধর্মত্য এব অবচ্ছেদ- 

কত্বাৎ+। অতএব কাধ্যত্ব কর্তৃজন্ত্বের ব্যভিচারিধর্মা বলিয়1 গণ্য হইল ন1। 
স্বৃতরাং উক্ত অনুকৃূলতর্কের দ্বার উক্ত ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকৃত হইল । 

কার্্যমাত্রের প্রতি চেতনশীল বস্ত কারণ হয় এই মত ধীাহারা স্বীকার করেন 

না। তাহাদের মতে অনুকূলতর্ক নাই। এ বিষয়ে দিনকরীতে বিশদভাবে 

আলোচিত হইয়ছে। 

্র্গ ও পৃথিবীর স্রব্টা, অদ্ভিতীয়, বিশ্বের কর্ত তুবনের রক্ষক ইত্যাদি 
বেদের অনুসন্ধান ছ্।র! বা গ্রমাণদ্বার1 ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিষয় সিদ্ধ হয় ॥ ১ 

ল্স যু (মৃতা ) থা কম জামান জনিহীঘন্লূ। 
বলনামহলশাগলান: নাত: অল লীিবা: ||২)। 

গ্রন্থকার পদার্থসমৃহের বিভাগ দেখাইতেছেন-__“দ্রব্য” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বার1। 

“প্দস্য অর্থঃ পদার্থ 2” এই বুযুৎংপত্তিবশতঃ পদের দ্বারা ফেস্বস্ত বোৌধিত হয়, 

তাহাই পদার্থ । অর্থাং যে বস্ত পদজন্য প্রতীতির বিষয় বা যাহা জ্ঞেয়, 
অভিধেয়ন, বাচ্য ব৷ প্রমেয়াদি তাহাই পদার্থ শব্দদ্বার। বোধিত হয়। দ্রব্য, গুণ, 

কর্ম, সামান্য বা জাতি, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাতটি পদার্থের কথ। 

হ্যায়বৈশেষিকগণ বলিয়! থাকেন। আমরা এই জগংসংসারে যাহা দর্শন করি 

ব1 অনুভব করি সকলই এই সাতটি পদার্থের অন্তর্গত । সপ্তাধিক বা সপ্তন্যুন- 
সংখ্যক পদার্থস্বীকারে প্রয়োজন বোধ করেন না। ইহার মধ্যে ছয়টি ভাব 

পদার্থ ও একটি অভাব পদার্থ। প্রথমেই দ্রব্যের কথা৷ বলিয়াছেন, কারণ 
গুণাদি ছয়টি পদার্থই দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, এইজন্য আশ্রয় ব্যক্তির 

বিষয় প্রথমে বলিয়! পরে আশ্রিত ব্যক্তি বা বস্তর বিষয় কথিত হইয়াছে । গুণ 

সকল দ্রব্যেইঞ্খাকে, আর কর্ম, দ্রব্যে থাকিলেও সকল দ্রব্যে থাকে না, এই 

নিমিত্ত দ্রব্কথনের পর সর্ববদ্রব্যাশ্রিত গুণের কথা বলিয়? দ্রব্যাশ্রিত কর্মের 

কথ। গ্রন্থকার কারিকায় উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পর সামান্যের কথা 
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বলিয়াছেন, যেহেতু সামান্য বা জাতি সকল সময়ে দ্রব্য, গুণ ও কর্মাকে 

আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে । সামান্য বা জাতিকে অবলম্বন কষ্ধিয়। দ্রব্য, 

গুণ ও কন্ম ইহার! প্রত্যেকে অনুগত ভাবপ্রাপ্ত হয়। আর বিশেষ প্রত্যেকের 
ব্যাব্তক। এই নিমিত্ত স।মান্য ও বিশেষ এই দুইটি পদার্থের পরস্পর বিপরীত 

স্বভাব। এই কারণে সামান্যের পর বিশেষের কথা কারিকায় উক্ত হইয়াছে। 

জন্য দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ স্ব স্ব আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে 

বলিয়া! বিশেষাস্তের পর সমবায় কথিত হইয়াছে । এই ছয়টি ভাবপদার্থ, 

স্বতরাং ভাবভিন্ন অভাব পদার্থ সপ্তমস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। 

দ্রব্যত্বাদি জাতিকে লক্ষ্য করিয়াই কারিকায় দ্রব্য প্রভৃতি পদার্থগুলি এক- 

বচনাস্তরূপে কথিত হইয়াছে । মীমাংসকগণ গুণগতজাতি স্বীকার করেন না 

বলিয়। “গুণাঃ” মতান্তরে বহুবচন উল্লিখিত হইয়াছে । কর্ম সংযোগ অপেক্ষা 

অতিরিক্ত পদার্থ নহে এই ভূষণমত নিরাকরণের জঙ্ত কারিকায় “তথা” এই 

শব উক্ত হইয়াছে । অর্থাং যেমন গুণ দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, সেইরূপ 

কর্দও। 'অভাৰ অধিকরণস্বরূপ পদার্ধান্তর নহে” এই প্রাভাকর মত খগ্ডন 

করিবার জন্য কারিকায় উক্ত হইরাছে পুন “স্তথ1” এই শব্দ | “পদার্থ” এই 
পদের অর্থ পদার্থতাবচ্ছেদক ধন্মা। দদ্রব্যং”" এই পদের ভাবপ্রধান নির্দেশ 

দ্বার] “দ্রব্যত্* অর্থ অভিহিত হইয়াছে বলিয়। পদার্থ অনেক হইলেও সপ্তত্ব 

কথনে ব্যাঘাত হইল না । মীমাংসকেরা সংখ্য।, শক্তি ও সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত 

পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, এই পরমতের অপকর্ষ সূচনার জন্য “অপ্ত” শব্দ 

কারিকায় উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ২ ॥ 

| ঘহাখাঁনাভুইহাদান্ব_-লন্ৰ ঘুঘা হুত্বাহি। অস অ্বমনব্জানানংলন্কতবলা ইল 

অগ্তাঁ লা সাম' বন মানলিন ঘখন্ ভল্যাঘী ল: জুল: | ঘ্ল নব সা; হীমিক্ক- 
সবিভ্ঞা£় লঘাধিক্ঞানানদি অলিতল্তা:, সলিদাহ্লিত্ব নন ্লাচ্। অলহ্ত তদলাল- 

ন্বিল্াননী অমঘহাখ্রমিলঘা হাকিবাহহ্যাহীনাললিহিকিহাখতলাহাত্তিনমূ। লব 

ভ্ধধঈল ঘন্ন দহাখাঁ:, হাজিাহষ্যাহীলাদদি অলিহিকনাশবব্রা। লখাহ্ছি দক্যাহি- 
অমনহ্িবিন লন্তিনা হান্ী ন অল্মব, লচ্ছুল্ধীন তত অল্ষবী। তন লঘ্ঘাহিনা ননী 

া্থানুুক্তা হাক্তিলহিববী, ত্ভীঅক্টন নগ্যাতপবাহগন মর জল্যব হলি ন্বশুঘবী। 

ঘৃত্র আানহযলঘি অলিহিকণতাশ্ব:। লতি ন নতুন্ত শাইঘু অল্নর্শনলি, আালাল্মাগদি 
বানু, অগা বীর নিত্য বগা অহনদঘি লিব্যমিলি আাক্হ্যসন্লীন: | লাচ্যলান, 

অন দর্লীদ।নংাহিনি আল । লগ্বাযমাভ্রণিহাচ্ঞ-নন্তযাইহাহ্াহিক্ষ গলি 
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কত্রানল্্মঞ লগ্ঘাযমানাইইত লা ভু কতব। অননিন আানজহখী অলন্নহাক্ষি- 

লন্দালাত-্চল অ-কগুরনাপীন্সিতযান। ল ম্বীহীঅন্ক জলি সলিলল্নন্-অক্সাইগদি ক্ষধ 

বাহ হলি শ্রা্যল্। ত্তীজন্ভাপাননিহিচভ্র-দগ্যমানয [ নতিালাল্যাননা্রভ্য ] 

কাহজজ্রালু। আাক্ষঘমদি ল ঘহাথল্তিং, ছ্িল্তু লক্পিল্ন বলি লহ্যালমূযীঘজ্গ- 

শনননম্, যথা ন্বল্রমিল্নংঈ ঘলি স্বল্ণলান্াহ্ক্তআাহ্িত্ মু ্ বল্্ভাহুহলিলি ॥২॥ 
সপ্তম পদার্থটি অভাঁব পদার্থ কারিকায় এরূপ উল্লেখ থাকায় অবশিষ্ট ছয়টি 

পদার্থ ভাব পদার্থরূপে পরিগৃহীত হইল। এই নিমিত্ত প্রথম ছয়টি ভাবপদার্থ 

এইরূপ পৃগ্ভাবে আর উল্লেখ করার প্রয়োজন হইল না। এই সাতটি পদার্থ 

বৈশেষিকদর্শনে প্রসিদ্ধ এবং নৈয়ায়িকগণেরও অবিরুদ্ধ। ভাঙ্তে অর্থাৎ 

শ্রীমং প্রশস্ত পাদাচার্য বিরচিত বৈশেষিক ভাস্তে এই সাতটি পদার্থের মধ্যেই 

নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক স্বীকৃত ষোড়শ পদার্থকে যথাযথভাবে দেখান হইয়াছে । 

নব্যন্যায় রচয়িতা গঙ্গেশোপাধ্যায় সপ্তপদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের 

অন্তর্ভাবকে স্বীকার করিয়া! লইয়াছেন বলিয়াই স্বরচিত উপমানচিন্তামণি গ্রন্থে 

শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যা উক্ত সতাট পদার্থ ংইতে অতিরিক্ত এইরূপ আশঙ্কা 

করিয়াছেন। অন্তথ! অর্থ।ং যদি সপ্ত পদার্থের মধ্যে ষোড়শ পদার্থের 

অন্তপ্নিবেশ স্বীকার না করিতেন, তাহা হইলে শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি সপ্ত 

পদার্থ হইতে অতিরিক্ত এরূপ আশঙ্কীই করিতেন না। 

আশঙ্কা করিতেছেন-__দ্রব্যাদি সাতটি মাত্র পদার্থ হইত্রে কেন? যেহেতু 

শক্তি, সাদৃশ্য ও সংখ্যাদি অতিরিক্ত পদার্থ বমান রহিয়াছে । তথাহি-_ 

চন্দ্রকাস্ত নাক প্রতিবন্ধক মণিবিশেষ, মন্ত্র এবং ওষধির সান্লিধ্যবশতঃ বহি" 

দ্বার! দাহ উৎপন্ন হয় না। কিন্তু উক্ত চক্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির অভাব স্থলে 

বহিনর দ্বার। দাহ উৎপন্ন হয় । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে- প্রতিবন্ধকী- 

ভূত চন্দ্রকান্তমণি প্রভৃতির দ্বার বহ্চির দাহানুকৃলশক্তি বিনষ্ট হয় এবং 

উত্তেজকীভূত সূর্যকান্তমণির দ্বারা অথবা প্রতিবন্ধক চত্দ্রকাস্তমণি প্রভৃতির 

অপসারণের দ্বারা বহর দাহানৃকূল শক্তি সমুৎপন্ন কল্সিত হয়। সুতরাং 

বহির দাহানৃকৃল শক্তি স্বতন্ত্র পদার্থবূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হওয়ায় শক্তি সপ্ত 

পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ ইহাই হইল আশঙ্কার বিষয় । এবং সেইরূপ 

সাদৃশ্য ও অর্তি্বিক্ত পদার্থ, যেহেতু সাদৃশ্যকে উক্ত ছয়টি ভাব পদার্থের অন্তর্গত 

বা অন্তর্ভুক্ত বলিতে পারা যায় না। কা'রণ সাদৃশ্য যেমন জাতিতে বর্তমান 

থাকে, সেইরূপ জাতি ভিন্ন দ্রব্যাদিতেও থাকে । তথাহি-যেমন গোত্বজাতি 

১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নিত্য, সেইরূপ অস্বত্ব জাতি ও নিত্য, এইভাবে জাতিতে সাদশ্যের প্রতীতি বা 
প্রত্যয় হয়। জাতির বা সামান্যের উপরে ভ্রব্যাদি কোন পদার্থই থাকে 

না। অতএব যাহা সামান্যে আছে, তাহ দ্রব্যাদি পদার্থ হইতে ভিন্ন 

বা অতিরিক্ত একথা স্বীকার করিতে হইবে । সাদৃশ্য অভাব পদার্থরূপেও 

স্বীকৃত ব পরিগণিত হয় না, যেহেতু সাদৃশ্যের ভাবত্বরূপে প্রতীতি হয়। এন্ূপ 

শঙ্কা! করিতে পার] ষায় না। কারণ প্রতিবন্ধকীতৃত চন্দ্রকাস্ত মণ্যাদির অভাব- 

বিশিষ্ট বহি দাহাদির প্রতি হেতু । লঘু ধর্মের কারণতাবচ্ছেদকত সম্ভব হইলে 

গুরুধমে কারণতাবচ্ছেদক স্বীকার অনুচিত বলিয়! গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 

অথবা ইতি । অথবা স্বতন্ত্রৰপে প্রতিতম্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণ্যাদির অভাবই 
দাহাদির প্রতি কাঁরণরূপে স্বীকৃত বা] কল্পিত হইলে যখন সমাধান হয়, তখন 

অনন্তশক্তি তাহার প্রাগ্গভ।ব ও ধ্বংস কল্পন। কর' উচিত নহে । অর্থাৎ বহিনিতে 

যেরূপ দাহানুকূল শক্তি স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ প্রতিবন্ধকীভূত 
চক্দ্রকান্তমণি প্রভৃতিতে ও দাহশক্তির নাশানৃকূলশক্তি স্বীকার করিতে হইবে। 

অন্যথা চক্দ্রকান্তমণি প্রড়তি বহিনবৃত্তি শক্তির নাশক হইতে পারে না । সুতরাং 

শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে অনন্তশক্তি এবং উক্তশক্তিসমূহেব প্র'গভাব 

ও ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে! এইরূপ গুককল্পন। স্বীক।র করা অপেক্ষা 

দাহের প্রতি মপ্যভাবের অতিরিক্ত জনকতা স্বীকারে যখন সমাধান হয়, তখন 

শক্তি স্বীকারে প্রয়োজন করে না। পক্ষাস্তরে- চন্দ্রকাস্তমণি নিকটে থাকিলে 

যদি বহিনর দাহিক। শঞ্তি অনুৎপন্ন হয় এইরূপ পরিলক্ষিত হয়, তাহ! হইলে 

বহিব স্তন্ত্রনূপে দাহিকাশক্তি স্বীকাব না করিয়। চন্দ্রকান্তমণির অভাববিশিষ্ট 

বহ্িই দাহ ও বহ্ছির প্রতি কারণ এইবপ স্বীকার করিলেই সামর্জস্য হইবে । আর 

স্বতন্ত্রদপে শক্তিকে স্বীকার করিলে অনন্তশক্তি, তাহাদের ধ্ব”স ও প্রাগভাব 

প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ অপরিহার্ধ হইয় উঠিবে। কারণ দেখ! যায় 

যে যেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির সন্নিহিত বহিন তইতে দাহ উৎপন্ন হইতেছে না, 

সেস্থানে চন্দ্রকান্তমণির দ্বারা বহর দাহিক। শক্তি বিনষ্ট হইয়াছে ইহা অবশ্যই 

কক্পসিত বা অনুমিত হয়। আর যখন চন্দ্রকাস্তমণির অসন্নিধনিবশতঃ বহ্চির 
দাহিকাশক্তি সমৃৎপন্ন হইতেছে ইত1 পরিলক্ষিত হয়, তখন উক্ত দাহিকা৷ শক্তি 
নূতন এবং পূর্বশক্তি হইতে ভিন্ন বা অতিরিভ্ত এরূপ কল্পনা করিতে হইবে। 

যখন প্রতিবন্ধক চন্দ্রকাস্তমণির সান্নিধ্যবন্দতঃ বহি হইতে দাহিক। শক্তি অনুৎপন্ন 

হইতেছে ইহা! পরিলক্ষিত হয়, তখন ও বহিগিত দাহিকাশক্তির প্রাগভাব আছে 
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ইহা বুঝিতে হইবে । অতএব শক্তি স্বতন্ত্রপদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 
(গৌরবদোষ হয় । 

মণ্যভাববিশিষ্ট বহি দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে মপ্যভাববিশিহঁ- 

বহিচত্ব বা বহ্িবিশিষ্ট-মণ্যভাবন্ব এই উভয়ই কারণতাবচ্ছেদককোটিতে প্রবিষট 

হওয়ায় কার্ধ-কারণভাবের গৌরবদোষ হয় । এই নিমিত্ত বহি ও কেবল মণ্য- 

ভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় । এবিষয়ে দিনকরীতেও বিশদভাবে 

আলোচিত হইয়াছে। 

যদি বল কেবল চন্দ্রকান্তমণির অভাবই দাহের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত 

হইবে । তাহা হইলে যেস্থানে উত্তেজক দূর্যকান্তমণি এবং প্রতিবন্ধক চন্দ্রকান্ত- 

মঅখি উভয়ই বিদ্যমান আছে, সেইস্থানে বহিরদাহিকাঁশক্তি কীভাবে উৎপন্ন 

হইয়। থাকে? এরূপ শঙ্কা করিতে পার ন1। যেহেতু উত্তেজক-মণ্যভাব- 

বিশিষ্ট মণ্যভাব দাহের প্রতি কারণ। সুতরাং যেখানে উত্তেজকীভূত সূর্যকাস্ত- 
মণি ও প্রতিবন্ধকীভূত চন্দ্রকান্তমণি উভয়ই আছে, সেখানে উত্তেজক মণ্যভাব- 

বিশিষ্ট মণ্যভাঁবরূপ কারণ বিদ্যমান থাকায় দাহকার্ষয উৎপন্ন হইবে। সাদৃশ্যও 

পদার্থাস্তর বা অতিরিক্ত পদার্থ বলিয্ন। পরিগণিত নহে । কিন্তু তদ্ভিন্ন হইয়। 

তদ্গত ভূয়! ধর্মবিশিষ্টই সাদ্ৃশ্তপদের অর্থ। যেমন বদনে চত্ট্রসাদৃশ্য আছে 

অর্থাৎ বদন চন্দ্রতিন্ন হইয়! চন্দ্র-গত আহলাদকত্বাদি ধর্মবিশিষ্ট হইয়ছে ॥ ২ ॥ 

হিবিন্বআীলংব্ল্দীল-ন্যাত-হ্নিইন্বিলী মল: । 
রল্দাঘমধ মূলা ছর্ণ হজীবল্নহর: নহম্।।২)। 

গ্রন্থকার বৈশেষিকসন্মত সপ্ত পদার্থের মধ্যে প্রথম পদার্থ দ্রব্যের বিভাগ 

দেখাইতেছেন--“ক্ষিতি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । পৃথিবী, জল, তেজ? -বহি, 

বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা-জীবাত্মা ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টি 

মাত্র ত্রব্য। লক্ষণ ও অসাধারণ ধর্ম ইহারা একার্থক । কোন পদার্থের যাহ 

অসাধারণ ধন্ম তাহাই সেই পদার্থের লক্ষণ । ন্যায়বৈশেষিক মতে কোন 

পদার্থ ধর্মবিহীন হয় না। প্রত্যেক পদার্থে একাধিক ধর্ম থাকিতে পারে। 

যেমন ঘটে ঘটত্ব, পৃথিবীত্ব, দ্রব্যত্ব, সত্তা ও পদার্থত্ব ধন্ম আছে। ইহাদের মধ্যে 

ঘটত্বই ঘটের আঁনাধারণ ধন্ম“। ধন্মের অসাধারণত্ব হইল লক্ষ্যতাবচ্ছেদকপমনিয়- 

তত্ব । খেধর্মটি সকল লক্ষ্য বস্ততে থাকে এবং অলক্ষ্যে থাকে না । সমনিয়তত্ব 

হুইল তদ্ব্যাপ্যত্বে সতি তদ্ ব্যাপকত্ম অর্থাং যে ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকের 

৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ব্যাপ্য ও ব্যাপক হয়, সেই ধর্মটি লক্ষ্যতাবচ্ছেদকসমনিয়ত বলিয়া! কথিত হয় । 

যে পদার্থের লক্ষণ কর! হয় সেই পদার্থটি লক্ষ্য বলিয়া! অভিহিত হয় । যেমন 

দ্রব্যের লক্ষণ করিতে হইলে দ্রব্যকে বলা হয় লক্ষ্য, লক্ষ্যে যে ধর্ম থাকে তাহা 

লক্ষ্যত। বলিয়! কথিত হয়। উক্ত লক্ষ্যতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধর্ম 

হইল দ্রব্যতৃ। এই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বের সমনিয়ত বা ব্যাপ্য ও ব্যাপক 

যে ধন্মটি হইবে, তাহাই হইবে দ্রব্যের লক্ষণ । ভ্রব্যত্বজাতিমত্ ব! গুণবত্তৃ 

দ্রব্যের সামান্য লক্ষণ। এখানে দ্রব্ত্বজাতিমত্ত্ব বা গুণবত্ব লক্ষ্যতাবচ্ছেদ কীভূত 

দ্রব্যত্বের সমনিয়ত হইয়াছে । মীমাংসকমতে অন্ধকাঁরও একটি অতিরিক্ত পদার্থ । 

কিন্ত নৈয়ায়িকগণ তাহ] স্বীকার করেন না। তাহারা বলেন__আলোকের 

অভাবই অন্ধকাররূপে পরিগণিত হয়, সুতরাং অন্ধকার অভাব পদার্থেরই 
অন্তর্গত । সংযোগ বা! বিভাগের কারণতাবচ্ছেদকবপে দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হয়। 

রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি গুণ পদার্থ ॥ ৩॥ 

ই" এস্যাতি নিঅজন-_হিলিঃ দৃশ্রিতী। আনী জন্তানি। বীজী অন্থি:, মহহ্, 
শ্াসুঃ, মীন আক্কাহা:) কান্ত: লয:, হিমু আহা, ঈস্থী আলা, দল: | ঘ্লালি লতর 

র্যাতী্সশ্ব:। লন্তু লজ্যবজালী কি লানম্? লঙ্গি লস সন্তন্ নাগ, ছুল-অন্তু- 
সধ্লিছ [ ালহাণাঁ ] লজ্যততাস্সন্থাত[ আলিসতদহী আগবজ্বকত্ নলাসা ট্রন্তুজানূ] হলি 

ঈন্ধা। াহ্ণমলাধিক্রা্ালামন্ষ্্করলযা, অযীযাহ লিআাবাহস লা অননাঘিকাহঘে- 

নাকরনন্কলঘা ন্য লন্মতরআলিবিজ্ীহিলি। লন্ত ভ্হানম নত্খ লল: জ্তুলী লীক্ষম্? 
লু দত্যহীঘ হৃহ্ার। লহ নব জঘনতল্রানূ কাদ্যললাম্্র নতম । লজ বল্মহুল্য- 

ইলান্_ ল দৃখিভী, লীল্তত্বননংতান্ম ল অল্তাহিক, লন্দব্দহ্থী স্থান্গীকনিহনহা' অন্ত: 

ক্রাংআলিলি লল । আন্রহযকবজী5াবনতীঘঘর্ঘী অন্যাল্তীহ-কজ্ঘলাখা অল্যাহযতত্রানূ। 

জঘনব্লাপলীলিক্ত আলফ্ঘা | ককলা-সলীলিহদি আভীকাদকাহঘীঘাছিকী ান্িইত | 

নমবীগলিহিনবন্ন্মত্র অলল্লানযন্বাহি-কক্নলা-বীহলস্্ হ্আাত। ফল্রণহস যখা বঅহসন্ন- 
আাতিভলশ্বাতস হইত ২ 

গ্রন্থকার প্রব্বিভাগ করিতেছেন-_ পৃথিবী, জল, বহি, বায়ু, আকাশ, 

কাল, দিক্, আত্মা--জীবাত্ম। ও পরমাত্মা ও মন এই নয়টিই দ্রব্যপদার্থ। 

অসাধারণ ধন্মই লক্ষণ বলিয়। কথিত হয় । এখন নয়টি দ্রব্যবৃত্তি দ্রব্যত্ব জাতি 

সিদ্ধ ন। হইলে নয় প্রকার দ্রব্য পদার্থ সিদ্ধ হইবে না । এই অভিপ্রায়ে বিশ্বনাথ 

দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ নিমিত্ত প্রথমে পূর্বপক্ষ বলিতেছেন_-“ননু* ইত্যাদি 

আশঙ্ষাসূৃচক গ্রন্থ দ্বারা ।- যদি বল ভ্রব্ত্ব জাতি স্বীকারে কি প্রমাণ? 
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অর্থাৎ কোন প্রমাণই পরিলক্ষিত হয্ন না। যেহেতু কোন সময়ে দ্রব, কখন বা 

কঠিন হয় বলিয়] দ্বৃত জতু প্রভৃতিতে ব্যাপ্য জাতি পৃথিবীত্বাদির সংশয় বশতঃ 
ব্যাপক জাতি দ্রব্যত্বের ও সংশয় উৎপন্ন হয় । ঘ্ৃত জতু গ্রভৃতিতে “ইদং ভ্রব্যং 

ইদং দ্রব্যং” অর্থাং ইহা দ্রব ইহ! দ্রব্য এইরূপ সর্বদা অনুগত প্রত্যয় অনুৎপন্নতেত 

দ্রব্যত্বজাতিতে চাক্ষুষ প্রমাণ বা প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাধারণ ব্যক্তি কর্তৃক পরিগৃহীত 
হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না বা বলিতে পারা যায় না। যেহেতু 

কাধের সমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে অথব1 সংযোগ ব। বিভাগের 

সমবাপ্লিকারণতার অবচ্ছেদকরূপে দ্রব্ত্ব জাতির সিদ্ধি হয় । কাধ্য ও কারণের 

সামানাধিকরণ্য ন। থাকিলে কাধ্য-কীরণভাব উৎপন্ন হয় না। এইজন্য সমবায় 

সম্বন্ধে যে আধারে কাধ্য উৎপন হয়, তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সেই আধারেই কারণীভূত 

দ্রব্য থাকে ইহাই নিয়ম । অতএব দ্রব্যই কাধ্যের সমবান্নিকারণ বলিয়। 

কাধ্যের সমবায্িকারণত] দ্রব্যে থাকে | দ্রব্যম|ত্রেই দ্রব্ত্ব ধন্ম থাকে এবং 

দ্রব্যত্ব উক্ত সমবায়িক।রণতার অবচ্ছেদক ব" ব্যাবর্তক ধর্ম হইয়ছে। সেইরূপ 

সংযোগ ব। বিভাগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, এই সমবায়সিকারণতার অবচ্ছেদক 

ধর্ম দ্রবাত্। সৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে_যে ধন্মণ কধ্যের সমবায়ি- 
কারণতার অবচ্ছেদকে অথব। সংষোগ বা বিভাগের সমবায়িকারণতার 

অবচ্ছেদক, সেই ধন্মই জাতিপদবাচ্য, দ্রব্যত্ব তাদৃশ কারণতার অবচ্ছেদক 

বলিয়া দ্রবত্ব জাতিপদবাচ্য এই অনুমানের ছার! দ্রব্যত্ব জাতি সিদ্ধ হইল । 
সমবায় সম্বন্ধে ডাব কাধ্যের উৎপত্তির প্রতি তাদাত্ম্য সম্বন্ধে দ্রব্য কারণ 

এই নিয়ম সকলেই স্বীকার করেন না। যেহেতু যাবতীয় কাধ্যের গতি কোন 

দ্রব্যই সমবায়িকারণ হইতে পারে না এই কথা তাহারা বলেন। এইজন্য 

কাধ্যের সমবায়ি কারণতাবচ্ছেদকরূপে দ্রব্যত্বজাতির সিদ্ধি হইতে পরে না। 

এই নিমিতই বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে দ্রব্ত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় বলিতেছেন-_ 

«“সংযোগত্য” ইতটাদি গ্রন্থ দ্বার । দ্রব্য সংযোগের সমবায়িকারণ। সংযোগ- 

সমবারিকারণত কিক্চিদ্বন্ম!বচ্ছিন্ন কারণতাত্বাং। এখানে দ্রব্ত্ব হইল 

কারণতাবচ্ছেদক এবং সংযোগত্ব হইল কায্যতাবচ্ছেদক ধন্ম। কিন্তু নিত্য 

যোগ ্াহারচুন্বীকার করেন, তাহাদের মতে দংধোগত্ব নিতঢানিত্যবৃত্তি করে 

বলিয়া? সংযোগত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্ম হইতে পারিল না । সুতরাং তদবচ্ছিন্ন- 

কাধ্য অসিদ্ধহেতু তাহার কারণেরও অসিদ্ধি হইল। এইজ্ত বিশ্বনাথ প্রকারান্তরে 

দ্রব্ত্বজাতির সিদ্ধির কথণ বলিলেন--“বিভাগ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল 

১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অন্ধকার নব দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হইল না কেন ? 

মীমাংসকগণ অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করেন। অন্ধকার সকলের 

প্রত্যক্ষ সিদ্ধ । এবং অন্য দ্রব্যের মত উহাতে রূপ ও কর্ম বিদ্যমান থাকায় 

অন্ধকারের দ্রবাত্বও সিদ্ধ হয়। গন্ধ কেবল পৃথিবীতে থাকে এবং অন্ধকার 

গন্ধশুন্য বলিয়। উহ পৃথিবী বলিয় গণ্য হইতে পারে ন।। জল ও তেজ; প্রভাতিতে 

শুরুরূপ আছে আর অন্ধকারে নীলরূপ আছে, স্বতরাং উহ! জলাদি বলিয়। গণ্য 

হইতে পারে না। যেমন তেজঃ প্রত্যক্ষে আলোকনিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়, 

তেমনি অন্ধকার প্রত্যক্ষে আলোক নিরপেক্ষ চক্ষুঃ কারণ হয়। অতএব 

অন্ধকারকে দশম দ্রব্য বলিয়া] অস্বীকার কর] অনুচিত। এইরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু যে কোন তেজের অভাবকে অন্ধকার বলিয়! স্বীকার করা হয় না। 

কিন্ত যে আলোকের অভাবে অন্ধকারের প্রতীতি ব! প্রত্যক্স হয়,সেই আলোকের 

অভাবই অন্ধকার বলিয়! গণ্য হয়। অভাবত্বরূপেই অভাবের উপলন্ধি হয় 

অর্থাৎ গকৃস্ট মহত, উদ্ভূত ও অনভিভূতরূপবিশিষ্ট তেজের অভাবদ্বারাই 

অন্ধকারের উপপত্তি হইলে অন্ধকারকে দ্রব্যান্তর অর্থাৎ নবদ্রবযাতিরিক্ত দশম- 

দ্রব্য এইরূপ কল্পন। কর। সঙ্গত নহে । 

যদি অন্ধকার অভাবপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় এবং নবাতিরিক্ত দশম পদার্থরূপে 

স্বীকৃত না হয়, তাহ! হইলে “অন্ধকার নীপবর্ণ” ইত।কারক রূপবত্বা প্রতীতি 

কিভাবে উৎপন্ন হইবে ? এই আশঙ্ক।র উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“রূপবত্তী- 

প্রতীতিস্তভ্রমরূপা” ইত্যাদি গ্রন্থ । উক্তরূপ শঙ্কা করা যায় না। যেহেতু 

অন্ধকারকে রূপবান বলিয়। প্রত্যক্ষ করিলে উক্ত গুত'ক্ষাঁপ্তক প্রত্যয় ভ্রম 

বলিয়াই গণ্য হইবে । কারণ কোন দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্ু,.ক জ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে হইলে আলোককেও অন্যতম ঝারণরূপে অবশ্যই স্বীক্ণার করিতে হইবে । 

আতআ্মীর সহিত মনের এবং মনের সহিত চক্ষুঃস“যোগ যেমন কারণ, সেইরূপ 

আলোকও সহকারিকারণ। আলোক সহকারিকারণরূপে না থাকিলে কখনও 

রূপবান্ দ্রব্যের প্রমাজ্ঞান উৎপন্ন হইতেই পারে না। অন্ধকার রূপবান্ এই 

চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান যদি প্রমা বা যথার্থ হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যক্ষে 

আলোক সহকারি কারণরূপে উপস্থিত থাকিত। কিন্তু অন্ধকারের প্রত্যক্ষে 

আলোকের অপেক্ষা হয় না। আলোকরিযুক্ত চক্ষুর দ্বারাই অন্ধকার প্রতাক্ষ 

হয়, এইজন্য অন্ধকার রূপবান্ দ্রব্য নহে। সুতরাং “অন্ধকার রূপবান্ দ্রব1” 

এপ প্রত্যয় ভ্রম বলিয়াই পরিগণিত হয় । 

প্রতাক্ষখণ্ডমূ- ১৫ 



“অস্ককার চলিতেছে” ইত্যাকারক কর্মবত) প্রত্যয় ও ভ্রম জন্য উৎপন্ন হয় ॥ 
আর সেই ভ্রমের উৎপত্তি আলোক অপসারণ হইতে সম্ভব হয় । 

যদি বল উত্তরকালে বাধস্থলেই প্রত্যয়ের ভ্রান্তত্ব স্বীকৃত হয় । কিন্ত “অন্ধকার 

চলিতেছে” এই প্রত্যয়ের ব৷ প্রতীতির উত্তরকাঁলে কোন বাধ পরিলক্ষিত হয় 

না। সুতরাং “অন্ধকার চলিতেছে” এই প্রত্যয় ভ্রম বলিয়! স্বীকৃত ব। গণ্য হয় 

না। অতএব অন্ধকার অতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়। পরিগণিত হউকৃ। এরূপ 

বলিতে পার না। কারণ যদি অন্ধকার অতিরিক্ত পদার্থ ব৷ দ্রব্য বলিয়। স্বীকৃত 

হয়, তাহ হইলে নানাস্থানে নান। অন্ধকারের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইবে। 

তখন সেই অনন্ত অন্ধকারের অনন্ত অবয়ব, এবং তাহাদের আবার উৎপত্তি, 

ংস ও প্রাগভাঁব প্রভৃতি কল্পনাবশতঃ গৌরবদোষ উৎপন্ন হয় । 

সুবর্ণ নবাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া! পরিগণিত হয় না। কারণ স্বর্ণ ষে 
তৈজস দ্রব্যের অন্তর্গত, তাহা পরে প্রদশ্িত বা প্রমাণিত হইবে ॥ ৩ ॥ 

| ল্ল্সাঘতঘ যত্যা হর্ণ হলী মল্লহলল: নল ] 
হহাঁঃ ঘসা ঘতিমিবি: ঘৃঘকলত্্ অল: ঘহস্। 
অনীনহলনিলাবাহ্দ ঘহব্লস্বানহহলজনূ 1) 

ববি: ভু ভু'জলিজ্ভা ইঘী অংলী মৃহততকমূ। 
রুল জীহ্অভককাহানভ্্ হান্হ হন ল ॥।া 

বিশ্বনাথ দ্রব্য বিভাগের পর গুণের বিভাগ করিতেছেন। ন্যায়দর্শনে দ্রব্য শবটি 

যেমন পারিভাষিক, গুণ শব্দটি তেমনি পারিভাষিক । সাংখ্যদর্শনে গুণ শব্দে 

সত্ব রজঃ ও তম বোধিত হয়। ব্যাকরণে গুণ শব্দ শ্বেত, রক্ত প্রভৃতি বর্ণ 

(90191) বর্ণ বিকারবিশেষকে বুঝায় । অলংকারশাস্ত্রে মাধুধ্যাদি গুণ কথিত 

হইয়াছে । আর ন্যায়দর্শনে বৈশেষিককৃত পরিভাষিক অর্থে গুণ শব প্রযুক্ত 

হইয়াছে । 

বৈশেষিক মতে গুণ চব্বিশটি । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সখ, ছঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, যর, 

গুরুত্ব, দ্রবত্ব, প্লেহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্মা ও শব্দ এই চব্বিশটি গুণ পদার্থ । জন্য 

পদার্থমাত্রের প্রতি অদৃষ্ট হেতু বলিয়। প্রধানতঃ উহ ছুই প্রকার-সস্ধর্্ম ও অধর্ম্ম। 

গুণের লক্ষণ-__দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুপঃ” । বৈশেষিক মতে দ্রব্য, 

গুণ ও কর্ম এই তিন পদার্থ সামান্যবিশিষ্$ট । সামাগ্যবিশিষ্ট তিনটি পদার্থের 

১৬ ভাষাঁপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী; 



মধ্যে দ্রব্য ও কম্ম হইতে ভিন্ন পদার্থটিই গুণ পদার্থ। কারণতামাত্রই কোন 
একটি ধশ্ম দ্বার অবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম । গুণনিষ্ঠ-কারণতার অবচ্ছেদক 
ধন্ম হইল গুণত্ব। “দ্রব্য-কন্ম-ভিন্ন-সামান্তবতি যা! কারণতা স! কিছ্িছ্ন্দ্যাবচ্ছিন্ন] 
কারণত্বাং” এই অনুমানের দ্বার! গুপতুজাতির সিদ্ধি হইল । উক্ত গুণের লক্ষণে 
দ্রব্যকম্মভিন্নত্ব নিবেশ করায় লক্ষণটি ভেদঘটিত জনিত গোঁরব দোষ হয়। 
এই নিমিত লঘু লক্ষণ-__-“গুণত্বজাতিমান্গুণঃ” অর্থাৎ গুণত্বজাতিবিশিষ্ট পদার্থই 
গুণ পদার্থ । গুণত্বজাতি সকল গুণেই থাকে, গুণভিন্নপদার্থে থাকে না। 
অতএব গুণত্বজাতিই গুণের লক্ষণ। গুণত্বজাতি সর্বেন্ট্রিয়গ্রাহ পদার্থ ॥৪-৫॥ 

যুান্ লিমঅব । অশ্ যুঘ্যা হুলি। ছবি ঘযুত্াহন্তত্ততিতিহালিঅহ্যাক্কা: কতাইল 

ক্কধ্তলহন্নহাভইল ন্ন হৃহালা: | লন যু্ানজালিবিজিহস অধযবী ॥৬-এ। 

বৈশেষিক সূত্রে মহসক্িকণাদ কণ্ঠ অর্থাৎ বাচক শব্দেব দ্বার! রূপ, রস, গন্ধ, 

স্পর্শ, সংখ্য।?, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, 

ইচ্ছণ, দেষ ও যত্ব এই সতেরট গুণের উল্লেখ করিয়াছেন । যদিও তিনি উক্ত 

সূত্রে গুকত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট_ ধর্ম ও অধর্ম এবং শব্দ এই সাতটি 
গুণের উল্লেখ কবেন নাই, তথাপি এই সাতটি গুণ তাহার অনভিপ্রেত নছে। 

পরবর্তী সৃত্রগুলিতে তিনি বিবিধ প্রসঙ্গে এই সাতট গুণের কথা বলিয়াছেন । 
এই কারিকায় চ শব্দের দ্বারা এই সাতটি গুণের সমুচ্চয় করিয়। চব্বিশটি গুণ 

প্রদ্রিত হইয়াছে । কিন্তু শ্রীমতপ্রশস্তপাদাচাধ্য চবিবিশটি গুণের বিষয়ই উল্লেখ 

করিয়াছেন। চতুধ্বিংশতি-গুণগত-গুণত্বজাতির সিদ্ধির বিষয় গুপনিরূপণ অবসরে 
কথিত হইবে ॥ ৪-৫ ॥ 

শল্ইীঘনন লবীওরহীঘলমান্ুত্রল ঘা ॥ 

সাতার বলল লহমাঘ্যবালি ঘত্ব ন।।থ।। 

লতা ইলন জ্ন্বলীজু-জ্রলঈন ন্ন। 

বিচ্দম্যমললন্ৰঙ্গ বাললানিল জঙ্যণী |1।। 

দ্বিতীয়পদার্থ গুণ বিভাগ করিয়া তৃতীয়পদার্থ কর্ম বা ক্রিয়া বিভাগ করিতেছেন 

__“উতক্ষেপণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । এখানে কম্ম ও ক্রিয়া একার্থক শব্দ । 

এবং ম্যাঁয়বৈশেষিক মতে এই কর্ম বা ক্রিয়া হইল পারিভাষিক শব্দ । বৈয়াকরণ 

মতে কল্ম ও ক্রিয়া! পরস্পর ভিন্ন পদার্থ । “গ্রামং গচ্ছতি” এখানে গ্রাম 

কর্ম ও গমন হইল ক্তিপ্প]। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৭ 
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বিশ্বনাথ মতে ব! স্তায়দর্শন মতে কর্মের লক্ষণ--“সংযোগভিন্নতে সতি 

সংযোগাসমবায়িকারণং কর্ম অথব! কনম্মত্বজাতিমৎ কম্ম্ম।” অর্থাৎ যাহা 

সংযোগভিন্ন অথচ সংযোগের অসমবায়িকারণ তাহাকে কম্ম বলে । ঘঅথব৷ 

যাহা কর্মত্বের আশ্রয় তাহাই কর্ম । যেমন হস্তের সহিত কুঠারের সংযোগ 

হইলে এই সংযোগের সমবায়িকারণ হইল হস্ত ও কুঠার, যেহেতু উক্তসংযোগ 

সমবায় সম্বন্ধে হস্ত ও কৃঠাঁর উভয়েই থাকিয়া উৎপন্ন হয়। এখন অনুসন্ধান 
করিতে হইবে যে এই সংযোগের অসমবায়িকারণ কোন্ পদার্থ ? হস্ত ও 

কুঠার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আছে। যাহার জন্য হন্তটি কুঠারের সহিত সংযুক্ত 
হইল, তাহ! হইল হস্তের ক্রিযন1। এই ক্রিয়াই হস্ত-কুঠার সংযোগের প্রতি 

অসমবার্িকারণ। সুতরাং সংযোগের অসমবায়িকারণ ক্রিয়া বলিয়। 
'অভিহিত হয়। 

কিন্তু ক্রিয়ারূপ অপমবায়িকারণের দ্বারা সংযোগরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় 

এইরূপ কাধ্য-কারণভাব সর্বত্র পরিলক্ষিত হয় না। যেহেতু কদাচিং সংযোগও 
ংযোগাস্তরের অসমবাক্সিকারণ হয়। অতএব ক্রিয়াও সংযোগের অসম- 

বায়িকারণতার মধ্যে কিছু বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হয়। অন্যতরক্রিয়াজন্ত- 

সংযোগের প্রতি অন্যতরক্রিয়া অসমবায়িকারণ হয় । অতএব দেখা যায় থে 

অপমবায়সিকারণ সকলক্ষেত্রেই সমবায্িকারণবৃত্তি হ্য় না । কিন্তু সংযোগ 

অসমবাক্মিকারণ হইলে উহ! সকলসমবায়িকারণবৃত্তি হয় । সম্গ্যোগ দুই প্রকার 

_-ক্রিয়াজন্যসংযোগ :ও সংষোগজন্য সংযোগ । ক্রিয়াজন্যসংযোগ দুই প্রকার 

--অন্যতরক্রিয়াঞ্জন্য ও উভতয়ক্রিয়াজন্য । সংযোগজন্যসংধোগও স্বীকৃত হয় । 

যখন হস্তের সহিত কুগারের সংযোগ হইল, তাহার পরক্ষণে আর একটি 

সংযোগের উৎপত্তি হয়। দ্বিতীয় সংযোগটি হইল শরীর-কুঠার সংযোগ । 

হস্তটি অবয়ব, শরীর অবয়বী। প্রথমে কুঠারটি হস্তসংযুক্ত হয়, পরে শরীর- 

সংযুক্ত হয়। প্রথম সংবোগটি দ্বিতীয় সংবোগের অসমবায়িকারণ হ্ইয়। 

দ্বিতীয় সংযোগটিকে উৎপন্ন করে । কেবল সংযোগের অপসমবায়িকারণকে 

কন্মের লক্ষণ বলিয়। স্বীকার করিলে সংযোগজন্ব সংযোগ ক্ষেত্রে প্রথম সংযোগে 

কর্মলক্ষণের অতিব]াপ্তি হয়। এইজ্বন্ত “সংযোগভিন্নত্বে সতি” এই সত্যন্তদল 

কন্মের লক্ষণে ধনিবিষট হইয়াছে । 

গুরুলক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া! গ্রন্থকার লঘুলক্ষণের কথা বলিলেন-_কম্মত্বের 

আশ্রয়ই কন্মের লক্ষণ। 

১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এই কন্মশ পাঁচ প্রকার--উতক্ষেপণ-__যে ক্রিয়ার দ্বার] উক্ত ক্রিয়ার 

আশ্রয়ভূত দ্রব্য উদ্ধদেশের সহিত সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়াকে উৎক্ষেপন বলে । 

'অবক্ষেপণ--যে ক্রিয়ার দ্বার স্বাশ্রয়ভূত দ্রব্যটি অধোদেশের সহিত 

সংযুক্ত হয় সেই ক্রিয়া বা কর্মের নাম অবক্ষেপণ। আকুঞ্চন-_যে কম্মের 

দ্বার। অধিকদেশবিস্তৃত দ্রব্যের অবয়ব ক্ষয় না হইলেও অল্পদেশবিস্তৃতি হয় সেই 

কর্মকে আকুঞ্চন বলে। প্রসারণ-_আকুঞ্চনের বিপরীত হইল প্রসারণ অর্থাং 
যে কর্মের দ্বারা অল্পদেশবিস্তূত দ্রব্যের অবয়ব বৃদ্ধি না হইলেও অধিকদেশ- 

বিস্তৃতি হয় সেই কর্মের নাম প্রসারণ । গমন- বস্তুর বা ব্যক্তির উত্তরদেশ 

ংযোগানুকূলব্যাঁপার গমনকন্ম বলিয়া অভিহিত হয়। এখানে গমনক্রিয়া 

অতীব ব্যাপক অর্থে গৃহীত হইয়াছে । এই নিমিত্ত বৈশেধিকদর্শনের ভ্রমণ, 

রেচন, স্যন্দন, উদ্ধান্বলন ও তি) গৃগমন ইহাদিগকে গমনের অন্তর্ভুক্ত কর। সম্ভব 

হইয়াছে । অতএব ভ্রমণাদি গমনের অন্তর্গত হওয়ায় কম্মের পঞ্চত্বসংখ্যা 

বিদ্বিত হষ্ন্দ না। ভ্রমণ-কুস্তকারের ন| শকটের চক্রের, বিদ্যংপরিচালিত 

ব্যজনের, ভূমগ্ডলের চারিদিকে চন্দ্রের ও সৃধ্যের চ|রিদিকে পৃথিবীর দৃর্ণন 

ভ্রমণ বলিয়! কথিত হয় । রেচন-___অন্তঃস্থিত তরল বস্তর বহিনিঃসারণ, যেমন 

বমন বা পিচ্কারী প্রভৃতি হইতে জলাদির বহির্গত হওয়া । স্যন্দন-তরল ব1 

দ্রবপ্রব্যের প্রবহন। উদ্ধান্বলন- উপরদিকে শিখাবিস্তার করা, যেমন দীপ- 

শিখার উদ্বীগতি । তিথ'গ.গমন-_ভূতলে সর্পাদির ও গগনে বিদ্যুতের গতি। 
কন্ম চারিক্ষণের অধিক থাকে ন। ॥ ৬-৭ ॥ 

্ল্লাঘি ন্বিশজব | তনুষীঘানলি । ক্লত্রজালিভ্ত সহ্যহ্ববিভ্ঞা । ঘৃত্র- 

মুব্ষীঘতাংবাহ্নিলতি। লন সলগাছ্কিলনি দুখকুক্কল অঘিক্ষনঘা জুলী লীকলল আহ 

_-সনঘআলিতআাহি ॥ৎ-৩। 

কন্মবিভাগ করিতেছেন । উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও 

গমন এই পীচ প্রকার কর্ম ্যায়বৈশেষিকগণ বলেন। 

কিন্তু কন্মত্বও উৎক্ষেপণত্ প্রভৃতি জাতি প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ । যদি 

বল ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, উদ্ধাস্বলন ও তিধ)গৃগমন ইহারাও যখন কন্মপদার্থ 

বলিয়। গণ্য, তখন উহাদের স্বতন্ত্ররূপে উল্লেখ করিয়] কন্মণদশধা এইরূপ কথা 

গ্রন্থকারের বল। উচিত বা সঙ্গত। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

ভ্রমণ, রেচন, হ্যন্দন, উদ্ধস্বলন ও তিধ্যগৃ্গমন এই কম্মসমূহ ব্যাপকার্থক গমন 

ক্রিয়ার অন্তর্গত বলিয়াই উহার] গমনক্রিয়া হইতে অতিরিক্ত কর্ম নহে অর্থাং 

দ্রত্যক্ষখণ্ডম্ - ১৯ 



গমন ক্রিয়া হইতেই উহাদের লাভ হইবে । সৃতরাং উহার উতক্ষেপণাদি পঞ্চ 
কম্মীতিরিক্ত রূপে উল্লিখিত হয় নাই ॥ ৬-৭।| 

জালাল্স ভ্রিবি্ন সীল নব্জ্বানহঈল ল। 

বলল্সাহিঙ্গিন্ধ-ন্থিজ্তু অলা অহবসীন্ঘণ 114] 
চতুর্থ পদার্থ সামান্তের কথা বলিতেছেন--“সামান্য” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 
সামান্য ও জাতি এই দুইটি একার্থক পারিভাষিক শব । জমানানাং ভাবঃ 

সামান্যং এরূপ অর্থ করিলে সামাহ্য শবের দ্বারা সাধারণ ধন্মণ বোধিত হয়। 

জন্ ধাতুর উত্তর ক্তি প্রতায়ের দ্বারা জাতি শক্ত নিম্পন্ন হইয়াছে । জাতির 
ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উৎপত্তি। কিন্তু এখানে পারিভাষিক অর্থই বিবক্ষিত 

হইয়াছে। 

সামান্য ব! জাতি দ্বই প্রকার--পরা জাতি ও অপরা জাতি দ্রব্য, গুণ ও 

কম্মণ এই তিনটি পদার্থে যে সত্তানামক জাতি বৃত্তি করে, সেই সত্তা হইল পর 

জাতি । অর্থা অধিকদেশবৃত্তি জাতি পরা বলিয় অভিহিত এবং অল্পদেশ বৃত্তি 

জাতি অপর] বলিয়া কথিত ॥ ৮ ॥ 

জামাল্য' নিকনসলি । আালান্মলিনি। লজ্তহাতান্তু লিরযন লি অনকভলনল- 

ত্রমূ। অনন্ফবলননত ঘঁথীনাহীলালণি অব্বি অল ভজ' লিত্সংন অল্ীলি | লিংসবঅলি 

অনল বানণহিলাআাভীনালদি অহ্নি অল তজা_ওিক্কলি। নিব্যনঘলি 
অনিক্কগ্কজিবলজল্নাানওদি অব্তি, অলী নৃতিতঅভালাল্য নিলা অলনলবনিত্যুকমূ। 

হুক্দাঙ্সন্থলিজ্ত্ু ন আবি: | বখান্নীকম্-_ 

“ভ্হিনবীংবভনুক্ঘত অস্কুতীওঘালন জ্পিবি: | 
জনন্ালিহঅজন্রল্লী আলিনালনননত: 11৮ 

[ হক্ষত্যজিকরতত্রানাক্কাহাত ন জালি;, ব্তুত্যত্কিক্ষবত্রান্ ঘত্তুন কুঅব্ন ন আবিব্রথ, 

অভ্ভীঘত্নান্ খুব নৃতীব ল আালি:, অননহখামযানু ঝালান্যত্ন ন আলি:, নিহীমভ্ঘ 

্মানুভত্রমান্রজ্য কনভালিঃ ভ্যান অলীম্বিহীনতত্র ল আনি:) অলব্রাবজ্ননামান্রালু 

অলন্বাধী ন জানি: 1114) 

বিশ্বনাথক্কারিকায় চতুর্থ পদার্থ সামান্যের নামোল্লেখ ও বিভাগ করিয়া 

মুক্তাবলীতে উক্ত বিভক্ত পদার্থের লক্ষণাদি নির্ববচন বিষয়ে পধ্যালোচন৷ 
করিতেছেন। সাশীন্য বা জাতি নামক চতুর্থ পদার্থ স্বীকৃত না হইলে বিবিধ- 

বৈলক্ষপ্যবিশিষ্ট বস্তসমূহকে একটি শব্দের দ্বার] উল্লেখ বা ব্যবহার বা প্রয়োগ 

২০ | ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কর] অসম্ভব হইত । মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ স্তুলকায়, কেহ ক্ষীণকায়, কেহ 
বৃদ্ধ, কেহ যুবক, কেহ শিশু, কেহ দীর্ঘকায়, কেহ খর্ববকায়, এইভাবে বিবিধ 

বৈলক্ষণ্য থাকিলেও “মানুষ” এই একটি শব্দের দ্বারাই সকল ব্যক্তিই বোধিত 
হয় । এবং তাল, তমাল, বট, অশ্ব, আত্ম, পাকুড়, শাল, শিমুল হইতে আরম্ত 

করিয়। ক্ষুদ্র এরও বৃক্ষ পধ্যন্ত সকলেই “বৃক্ষ” এই একটি শব্ের দ্বার! কথিত বা 
উল্লিখিত হয় । এবং গো, মেষ, শৃগাল, ব্যাঘ্র, প্রভাতি সকলকেই “পশু” এই 

একটি শব্দের দ্বার! ব্যবহার করি বা বুঝাইয়া থাকি । এইভাবে আমাদের 

দৈনন্দিন শত শত ব্যবহার প্রত্যক্ষসিদ্ধও অপরিহার্য । এই ব্যবহার অনুগত 
ব্যবহার বলিয়া! অভিহিত হয়। যেহেতু বিবিধ বৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তগুলিকে 

একটি শবের দ্বার! উল্লেখ করাকে অনুগত ব্যবহার বলে । অনুগত ব্যবহারের 
নিমিত অনুগতপ্রতীতি স্বীক।র করিতে হয় । যেহেতু অনুগত প্রতীতি বা অনুগত 

প্রত্যয় উৎপন্ন না! হইলে অনুগত ব্যব্হ।র উৎপন্ন হয় না। আবার অনুগতবিষয় 

না থাকিলে অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অনুগত ব্যবহ।র সাধিক অনুগত 

প্রতীতির বিষয়বূপে যে অনুগত ধন্ম কলিত বা' স্বীকৃত হয়, সেই ধন্মই সামান্য 

বা! জাতি বলিয়। পরিগণিত হয়। সেই অনুগত ধন্ম যেমন-_ মনুষ্য মনুস্ধত্, 

গোতে গোত্ব, পশুতে পশুত্ব, রুক্ষে বৃক্ষত্ব, পৃথিবীতে পৃথিবীত্ব, পদার্থে পদার্থত্ব 

প্রভৃতি । যদি অনুগত ধন্ম স্বীকার কর] না হইত, তাহ হইলে পৃর্বেবাক্ত বিবিধ 

বৈলক্ষণ্যের জন্য প্রত্যেক বস্তু বা ব্যক্তির জন্য পৃথক্ পুথক্ শব্দ প্রয়োগ করিতে 

হইত । অথবা ইতরব্যাবর্তক ধর্ম না থাকায় মনুষ্য, পশু, বৃক্ষ প্রভৃতি বস্তজাত 

অভিন্ন একটি শবের দ্বারা মেইরূপ ব্যবহার হইত, যে ব্যবহারের ব্যাখা] কর 

সম্ভব হইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অনুগত &ন্মের নিমিত্তই 

«“অসৌ মনুষ্ঃ অসৌ৷ মনৃষ্তঃ” ইত্যাকারক অনুগত প্রতীতি উৎপন্ন হয়। অনুগত- 
প্রতীতির বিষয়রূপে মনৃষ্ত্বাদি অনুগতধশ্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

উক্ত অনুগত ধন্ম জাতি ও উপাধিতেদে ই প্রকার । সখণ্ড ও অখণ্ড ভেদে 

উপাধি দুই প্রকার । যে অনুগত ধন্মটি জাতির লক্ষণের লক্ষ্য হয়, সেই 
অনুগত ধন্মটি সামান্ত বা জাতি বলিয়। পরিগণিত হইবে । আর যে অনুগত 

ধন্মে জাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্য় হয় না তাদ্বশ ধন্ম উপাধি বলিরন। কথিত 

হয় বা যাহ1 একটি মাত্র ব্যক্তির উপরে থাকে তাহাকে উপাধি বলে । যেমন 

সমবায়ত্ব, বিশেষত্ব ও সামান্ত্ব প্রভৃতি হইজ অখণ্োপাধি। আর দণ্ডিত, 

পীতঘটত্ব প্রভৃতি ধর্ম হইল সখণ্ডোপধধি | 

প্রতাক্ষখণ্ডম ২৯ 



প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক বৃক্ষ ও প্রত্যেক পশু দ্বার! উক্ত অনুগত প্রতীতির 

উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু তাহাদের প্রত্যেকের পরস্পরের মধ্যে ভেদ 

পরিলক্ষিত হয় । কিন্তু মনুষ্যদিগের বা পশুদিগের প্রত্যেকের পরস্পরের ভেদ 

থাঁকিলেও মনুষ্যত্ু বা পশুত্বরূপ একটি ধর্ম বিদ্যমান থাকায় সকল মনুষ্তে বা 

সকল পশুতে “অয়ং মনুষ্তঃ অয়ং মনুষ্য£৮” বা “অয়ং পশুঃ অয়ং পণ্ড” ইত্যা- 

কারক একাকার বা অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয়। অতএব অনুগতপ্রতীতির 

নিয়ামকরূপে মনুষ্ধতব, বৃক্ষত্ব, পশুত্ব, দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি অনুগত ধর্ম স্বীকৃত 

হয়। যেমন অনৃগতপ্রতীতির নিক্লামকরূপে মনুস্থত্ব, দ্রবাত্বাদি জাতি স্বীকৃত 

হয়, সেইরূপ কারণতাবচ্ছেদরূপে, কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপে এবং বাচ্যতা বচ্ছেদক- 

রূপেও জাতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তিও অসম্ভবরূপ দোষত্রয় 

শূন্য অসাধারণ ধন্মকেই লক্ষণ বলে। বিশ্বনাথ জ্ঞাতির লক্ষণ বলিতেছেন__ 
“নিত্যত্বে” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । নিত্যশব্দের অর্থ উৎপত্তি বিনাশরহিত। 

লক্ষণের অর্থটি এইরূপ-যাহ1 উৎপত্তিবিনাশরহিত হইয়া অনেক অধিকরণে 

সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিকরে, তাহাই সামান্য বা জাতি । যেমন মনুষ্যত্ব, পশুত্ব, 

দ্রব্যত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ উৎপত্তিবিনাশরহিত এবং অনেক বা সকল মনুষ্টে, 

অনেক রা সকল পশুতে, অনেক বা সকল দ্রবে), অনেক বা সকল গুণে সমবায় 

সম্বন্ধে থাকে, এই নিমিত্ত উক্ত ধন্মগুলি সামান্য বা জাতি বলিয়া গণ্য হয়। 

ষখন মনুষ্য ও ঘটাদি থাকিবে নী, তখন মনুস্তত্ব ও ঘটত্ার্দিদ ধর্মসকল কালকে 

আশ্রয় করিয়া বিরাজ করে । যেহেতু কাল হইল জগতের আধার । আবার 

যখন ঘট, পট, মনুষ্ত, পশু প্রভৃতি ব'ক্তির উৎপত্তি হয়, তখনই উহাদের সহিত 

নিজ নিজ জাতির সম্বন্ধ ঘটে বা হয় । কালের সহিত পদার্থের প্রথম যে সম্বন্ধ 

হয়, তাহাঁকেই উৎপত্তি বলে। “পট উৎপন্ন হইল” এই কথ।র অর্থ-_-কালের 

সহিত পটের প্রথম সম্বন্ধ হইল । কালের সহিত পটের সম্বন্ধ হইলেই কালে 

অবস্থিত পটত্বের সহিতও পটের সম্বন্ধ হইল । পটাদি বিনষ্ট হইলে নিত্যকালে 

আশ্রিত হইয় পটত্বাদি বিরাজ করে । যদিও নিত্যসংযোগবাদী ভট্টকুমারিলের 

মতে নিত্যসংযোগে জাতিলক্ষণের অতিব্/প্তিবারণের জন্য “নিতাসংযোগভিন্নত্বে 

সতি” এইন্দপ বিশেষণ পদ জাতির লক্ষণে নিবেশ করা প্রয়োজন। তথাপি 

স্যায়বৈশষিকর্গপ নিত্যস"যোগ স্বীকার করেন না বলিয়।ই বিশ্বনাথ জাতির 

লক্ষণে “নিত্যসংযোগভিন্নত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ সন্নিবেশ করেন নাই। 

ংযোগ, বিভাগ ও'দ্বিত্বাদিসংখ্যায় জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় বলিয়া 

২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



“নিত্যত্বেসতি” এই সত্যন্তদল জাতির লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । সংযোগাদি 
নিত্যপদার্থ নয় বলিয়া অতিব্যাপ্তি হইল না। যদি উক্ত লক্ষণে “অনেক” 

শব্দটি না থাকিত, “নিত্যত্বে সতি সমবেতত্বম্” এইরূপ লক্ষণ হইত, তাহা হইলে 

পরমাণু, কাল, আকাশ প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যর সংখ্যা ও পরিমাপাদি-নিত্যগুণে 

অতিব্াাপ্তি হইত । যেহেতু উক্ত গুণগুলি নিত্যপদার্থ এবং সমবায় সম্বন্ধে বৃতি 

করে । উক্ত অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য জাতির লক্ষণে “অনেক” এই শব্দটি 

নিবিষ্ট হইয়াছে । উক্তগুণগুলি অনেক সমবেত নহে বলিয়া অতিব্যপ্তি হইল 

না। যদি “নিতাঙেসতি অনেকবৃত্তিত্বং” এইরূপ জাতির লক্ষণ হইত, তাহা 

হইলে অত্যন্তাভাবে উক্ত জাতির লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত, যেহেতু ঘটাদির 
অত্যন্তাতাব নিত্য এবং আকাশ, বায়ু, তেজঃ ও জল প্রস্ততি অনেক অধিকরণে 

থাকে । উক্ত অতিব্যাপ্তিবরণের জন্য “অনেক সমবেত” এইরূপ কথিত 

হইয়াছে । অভাব সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বলিয় উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত 
হইল । 

অনুগতপ্রতীতির নিয়ামকরূপে অথবা কারণত1, কাধ্যতা, বা বাচ্যতার 

অবচ্ছেদ করূপে সিদ্ধ অনুগত ধশ্ম তখনই জাতি বলিয়! স্বীকৃত হয়, যদি কোন 

জাতিবাধক না থাকে । বাধক থাকিলে অনুগত ধন্মও জাতি বলিয়া অভিহিত 
হয় না। পরস্থ উপাধিরূপে ব)বহত হয়। 

উদয়নাচাধ্য দ্রব্যকিরণাবলীতে-_ব্যক্তির অভেদ, ব্যক্তির তুল্যত্ব, সঙ্কর, 

অনবস্থ?, বূপহাঁনি ও অসম্বদ্ধ এই ছয়টি জ!তির বাধক, এই কথা বলিয়াছেন । 

(১) ব্যক্তির অভেদ-_ব্যক্তির আশ্রয়ের অভেদ এঁকা বা একত্ব। যে 

ধর্মের আশ্রয়ভূত পদার্থ কেবল একটি ব্যক্তিই হয়, সেই ধম্ম জাতি বলিয়া 

পরিগণিত বা স্বীকৃত হয় না। অনুগতপ্রতীতির অনুরোধে অনুগত ধর্ম অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হয়। জাতির বাধক না থাকিলে উক্ত অনুগত ধর্মই 

জাতিরূপে ব্যবহৃত বাঁ স্বীকৃত হয় । কিন্তু জাতির বাধক থাকিলে অনুগতধন্ম 

জাতিরূপে স্বীকৃত হয় না, পরস্ত উপাধিরূপে ব্যবহৃত হয়। যেমন আকাশত, 

কালত্ব, দিক্ত্ব ও তদ্ঘটত্ব প্রভৃতি । আকাশত্বাদি জাতি বলিয় স্বীকৃত হইলে 

আকাশত্বাদির আশ্রয়ভূত আকাশাদি ব্যক্তির ভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । যেহেতু অনুৃগতপ্রতীতি দ্বারাই জাতি সিদ্ধ হয়, আর ব্যক্তির বা 

আশ্রয়ের ভেদ না থাকিলে অনুগতপ্রতীতি উৎপন্ন হয় না। অতএব আকাশত্বাদি 

জাতি বলিয়া স্বীকৃত হইল ন1। 

প্রত্যক্ষখণ্ডষ্ ২৩ 



(২) ব্যক্তির তুল্যত্ব_তুল্যত্ব শব্ধের অর্থ সমনিয়তত্ব। যদি দুইটি ধর্ম 
সমনিয়ত হয়-_-সমান অধিকরণে বৃত্তি করে, একটি অপরটি হইতে অধিক বা অল্প 

দেশে বৃত্তি না করে অর্থাং একাশ্রয়ে বৃত্তি করে । তাহা হইলে সেই দুইটি ধর্্ম- 

কেই জাতি বলিয়া স্বীকার কর! হয় না। অর্থাং উক্ত দুইটি ধর্মের মধ্যে কোন 

একটি ধর্মকে জাতি বলিয়। স্বীকার করা হয়। দুইটি ধর্মকেই জাতি বলিয়া 

স্বীকার কর! প্রয়োজন হয় না। এই তৃল্যত্ব জাতির বাধক নহে কিন্ত 

জাতিভেদের বাধক। দুইটি ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন রূপে জাতি হয় না । যেমন ঘটত্ব- 

কলসত্ব, বৃক্ষত্ব-তরুত্ব, মনুষ্তত্ব-নরত্ব প্রভৃতি । ঘটত্ব জাতি স্বীকার কর অথবা 

কলসত্ব জাতি স্বীকার কর। উভয়ই জাতি এরাপ স্বীকৃত হইবে না। কিন্তু 

ঘটবৃত্তি জাতি এ দ্ৃইটির একটিই স্বীকৃত হয় । ছুইটিই জাতি বলিয়। স্বীকৃত 

হইলে উহাদের আশ্রয়ের ভেদ অনন্বীকাধ্য হইয়া] উঠে। অথচ ঘট ও কলস 

ব্যক্তির একত্ব হেতু উহার ভেদ নাই। এইজন্য দুইটিকেই জাতি বলা যায় না। 

(৩) সঙ্কর। যদি দুইটি ধন্ম পরস্পরের অভাবের সহিত সমানাধিকরণ 

হয় অথচ উক্ত ধর্ম দুইটি এক অধিকরণেও থাকে অর্থাত অংশতঃ অসমানদেশ- 

বৃত্তি ও অংশতঃ সমানদেশবৃত্তি হয় তাহা! হইলে ধন্ম দুইটির সাকঙ্কর্ধ্যবশতঃ 

কোনটিই জাতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না । যেমন ভূতত ও মূর্তত্ব। এই দুইটি ধর্মের 

পরস্পরের অভাবের সহিত সমানীধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধন্ম দুইটি এক 

অধিকরণেও থাকে । পৃথিবী, জল, তেজ;, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভতে ভূতত্ব 
থাকে। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বামু ও মন এই পঁচাটি মূর্ত দ্রব্যে মূর্তত্ব থাকে । 

অতএব দেখা যাইতেছে যে, ভূতত্বধন্ম মৃত্তত্বাভাবের সহিত আকাশে আছে । 
ূর্তত্বধর্্মও ভূতত্বাভাবের সহিত মনে আছে । আকাশে মূর্তত্বাভাব ও ভূতত্ব 

এবং মনে ভূতত্বাভাবও মূর্ভত্ব বিদ্যমান থাকায় & দুইটি ধন্ম পরস্পরের অভাবের 

সন্থিত সমানাধিকরণ হইয়াছে অথচ উক্ত ধর্ম দুইটি পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বামু- 

নূপ এক অধিকরণেও থাকে । এই নিমিত্ত ভূতত্ব ও মৃত্তত্ব জাতি হয় না। স্ব- 
সামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বৃত্িত্ব-স্ব-সমানাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিত্ব এতৎ-ত্রিতয় 

সম্বন্ধে ধর্মবিশিষ্ট সঙ্কীণ বলিয়! কথিত হয়। যেমন ভূতত্ব ও মৃত্তত্ব। পৃথিবী, 
জল, তেজঃ ও বাম এই চারিটি দ্রব্যে ভূতত্ব ও মূর্ভত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, 

আকাশ ও মনে উহাদের যথাক্রমে স্বাভাববদ্বৃতিত্ব এবং স্ব-সমানাধিকরণাভাব 
প্রতিযোগিত্ব আছে বলিয়। ভৃতত্বও মূর্ভত্বের সঙ্কীর্ত্ব বা সাক্কর্য্য হইল । পৃথিবীত্বের 
সহিত জলত্বের সাহ্বর্যবারণের জন্ত স্ব-সামানাধিকরপ্যদল সাহ্বর্য)য লক্ষণে 

২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । ঘটত্বাভাবাধিকরণ পটাদিতে এবং ঘটে পৃথিবীত্বাদি বিদ্যমান 

থাকায় ঘটত্বের সহিত পুথিবীত্ের সাক্কধ্যবারণের জন্য স্ব-সমানাধিকরণাভাব 
প্রতিযোগিত্বদল উক্ত লক্ষণে কথিত হইয়াছে । তথাচ ঘটবৃত্তি-অভাব প্রতি- 

যোগিত্ব পৃথিবীত্ব(দিতে বর্তমান না৷ থাকায় আর ঘটত্বের সহিত পৃথিবীত্বের 
সাহ্্য হইল না। ঘটে পৃথিবীত্ব সামানাধিকরপ্য এবং পটসমানাধিকরণাভাব 

প্রতিযোগিত্ব ঘটত্বে থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত ঘটত্বের সাঙ্কধ্য বারণের জন্য 

স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বদল উক্তলক্ষণে নিবেশিত হইয়াছে । 

(৪) অনবস্থা--অনবস্থা শব্দের অর্থ অবস্থার বিশ্রামের অভাব। কল্পনার 

অবধির অভাবই অনবস্থা অর্থাৎ অনন্ত কল্পনা । দ্রব্য, গুণ ও কন্ম জাতির 

আশ্রয় হইলেও অনবস্থার জন্য জাতিকে জাতির আশ্রয় বলিয়। স্বীকার কর 

যায় না। ঘটত্ব জাতি পটত্ব জাতি এইরূপ অনুগত প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বাদি 

জাতি জাতিত্বনামক জাতির আশ্রয় বলিয়। স্বীকৃত হয় না, কারণ উক্ত অনুগত- 

প্রতীতির অনুরোধে ঘটত্বার্দি জাতিতে যদি জাতিত্ব নামক জাতির স্বীকার 

অনিবাধ্য হয়, তাহা হইলে ঘটত্বাদি জাতি ইত্যাকারক অনুগত প্রতীতির মত 

জাতিত্ব জাতি এইরূপ অনুগতপ্রতীতির অনুরোধে ও জাতিত্বে জাতিত্বত্ব নামক 

জাতি স্বীকার করিতে হয়। এইভাবে অনন্ত জাতির কল্পনা করিতে হইবে। 

এই অনবস্থা বা! অনন্ত জাতি কল্পনাজনিত দোষবশতঃ জাতিকে জাতির আশ্রয় 

বলিয়। স্বীক।র কর] সম্ভব বা সঙ্গত হয় না। 

(৫) রূপহানি--রূপহানি শবের অর্থ পদার্থের স্বরূপের হানি । বিশেষ- 

নামক পঞ্চম পদার্থে জাতির বাধক হয় স্বরূপের হানি । বিশেষ পদার্থ অন্য ধর্ম 

ব্যতীতই নিজের অ'ধারের সহিত অন্যের ভেদসৃষ্টি করে বলিয়া স্বতোব্যাবর্তকত্ব 

হইল বিশেষ পদার্থের স্বরূপ বা লক্ষণ । এখন যদি বিশেষত্বকে জাতি বলিয়। 

স্বীকার করা তয়, তাহা হইলে বিশেষ পদার্থের স্বতোব্যাবর্তকত্বরূপ স্বরূপের 

হানি বা! নিম্প্রয়ৌজন হইয়! উঠে। যেহেতু জাত)শ্রয় পদার্থ জাতির দ্বারাই 

ভেদক হয় বা কোন জাতিমান্ পদার্থ স্বতেব্যাবৃত্ত হয় না এইরূপ নিয়ম আছে। 

এইজন্য বিশেষ পদার্থে বিশেষত জাতি স্বীকৃত হয় না। 

ৃ (৬) অসন্বন্ধ-_সন্ববের অভাব । এখানে সম্বন্ধ শবকের দ্বার। সমবায় 

সম্বন্ধই বোধিত হয় । প্রতিযোগিতা-অনুযোগিতা-অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়সন্বন্ধের 

অভাব ইহাই অসন্বন্ধশব্দের অর্থ । জাতি সমবায়, সন্বন্ধেই থাকে অন্য সম্বন্ধে 

থাকে না। অভাব পদার্থ কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা অভাবে কোন 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ২৫ 



পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অতএব অভাব পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী 

বা অনুষোগী হয় না। সমবায় সন্বন্ধের অভাববশতঃ অভাবত্ব জাতি বলিয়! 

স্বীকৃত হয় না । এইবূপে সমবায়ত্ব ও জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। যেহেতু 

সমবায় সম্বন্ধও সমবায়ের প্রতিযোগী বা অনুযোগী হয় না । কারণ সমবায় 

কোথাও সমবায় সম্বন্ধে থাকে না বা সমবায়ে কোন পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে 

থাকে না। স্ৃতরাং সমবায় সন্বন্ধের অভাব বশত£ই সমবায়ত্বকে জাতি বলিয়? 

স্বীকার কর যায় না৷ । এইভাবে উক্ত ছয়টি বস্ত জাতির বাধক হয় ॥ ৮॥ 

বহলিলা লা আালি: জলাড্বহদীক্ঘবী । 
লল্মতলাবিক্-আলিজলু অহানহবসীক্নতী 8) 
স্াঘলংলাল্ অহানি জানু ভ্পাচ্ছভাহ্ঘহাদি ল। 

অল্কমী লিব্ষনুত্মনুলিনিহীন্: দহিক্ধীলিল: 0০) 

জাতি দ্বই প্রকার--পর। ও অপরা। পর তিন্ন জাতিকে অপর জাতি 

বলে । দ্রবা, গু৭ ও কন্ম এই তিনটি পদাথে অবাহত সত্তা নামক জাতি কেবল 

পরা জ।তি বলিয়। অঠিভিত হয়। আর দ্রব)ত্ব, পৃথিবীত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি জাতি 

পরাঁও অপরা উঠয়বিধ ক্রাতি বলিয়! কথিত হয় । যে জাতি ব্যাপক অর্থাং 

অধিক দেশবৃত্তি করে সেই জাতি পর। জ।তি বলিয় গণ্য হয় এবং যে জাতি 

ব্যাপ্য অর্থ।ৎ অল্পদেশে বৃত্তি কবে সেই জাতি অপরা জাতিস্বলিয়। পরিগণিত 

হয়। যাহ] অন্তা অর্থাৎ স্বয়" নি৩)-_উৎপাত্তবিনাশরহিত এবং সমবায় সন্বন্ধে 

নিত্য দ্রব্যে থাকে, নৈয়ায়িকগণ কর্তৃক তাঠাই বিশেষ নামক পদার্থ বলিয়! 

কীত্তিত হয় । নিতাদ্রব। অনন্ত বলিয়। বিশেষ অনন্ত। পৃথিবী, জল, তেজঃ ও 
বাষু এই চারিটি দ্রবে'র উৎপাদক পরমাণুসমুহ, আকাশ. কাল, দিক্, আত্মা ও 

খন এইগুলি নিত দ্রব্য । ইহাদের মধ্যে আকাশ, কাল ও দিক্ এই তিনটি দ্রব্, 

তিনটি বিশেষ পদার্থ থাকে । কিন্তু পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাঁপু 

অনন্ত এবং জীবাত্বা ও মন অনন্ত, সুতরাং বিশেষ ও অনন্য । একটি বিশেষ পদার্থ 

একটি নিত্যদ্রব্যে থাকে, একাধিক নিতাদ্রব্যে থাকে ন1। নিতাদ্রব্য মাত্রেই 

বিশেষ পদার্থ থাকে, অতএব বিশেষ পদার্থ অনন্ত ও নিত্য বলিয়া স্বীকার 

করিতে হইবেখ বিশেষ ব্যাবুতিপ্রভীতির কারণ হয়। আমরা প্রাত্যহিক 

জীবনে ঘটপট প্রভৃতি বনু পদার্থের উপলব্ধি করিয়। থাকি । ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি 

ধর্্মগুলির ভেদবশতঃ বা ঘটাদিদ্রব্য সমুহের অবয়বগুলির ভেদবশতঃ ঘট হইতে 

২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আরম্ভ করিয়। দ্বাপৃক পধ্যস্ত নকল দ্রব্যের পারম্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়। যদিও 

পাধিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় পরমাণুর গুণগত তারতম্যই এ সকল 
পরমাণুর পরম্পর ভেদক হয়। তথাপি দুইটি পাথিব, ছুইটি জলীয়, দুইটি 

তৈজস ও হুইটি বায়বীয় পরমাপুর চেদসিদ্ধির জন্য বিশেষ নামক অতীন্দ্রিয় 

পদার্থ অনশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এই বিশেষ পদার্থই পরমাপূদ্ধয়ের 

ভেদস'ধক হয় । 

মনঃক্রিয়াতেও নিত/দ্রবারৃতি অনিত্যগুণ__ জ্ঞান, সুখ, দ্বঃখাদি এবং শবে 

অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য নিত্যার্থক অন্তাপদ বিশেষের লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে । 

এবং ঘটত্বাদিতে ব্যভিচারবারণের জগ নিত্যপদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । আর 

»ানত্বাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাকরণের জন্য দ্রন্যপদ দেওয়া হইয়াছে এবং 

ঘটতাদি কাঁলিকপন্বন্ধে নিতাদ্রব্য ্হাকাঁসে থাকে, অতএব ঘটত্বাদিতে অতি- 

ব্যাপ্তিবারণের জন্য সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এইবপ বুঝিতে হইবে । 

আতত্বে ব্যভিচার বারণের জন্য বিশেষের লক্ষণে “নিত্দ্বস্নাবৃত্তি” এই 

বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে তইবে । এবং গগনপরিষাণাদিতে অতিব্যাপ্তি 

নিরাকরণের জন্য “গুণশিন্ন” এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তথাচ 

“অন্ত্যঃ নিত্যদ্রববৃত্তিঃ নিতআদ্বয়াবৃত্তি গুণভিম্নেো! বিশেষ” এইকপ লক্ষণ যদিও 

বলিতে হইবে, তথাপি সমবাস্সে অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য “নিত দ্রবাবৃত্তি” এই 

কথ না বলিয়া! “নিতাদ্রব্যসমবেত” এরাপ পদ লক্ষণে নিবেশ করিয়! লক্ষণট 

বলিতে হইবে ॥ ৯--১০ ॥ 

লুস্বত্রান্তীল। নংহ্রনক্ষহগনুলিতনলঘত্তনক নইহালুতিতিন্ | অক্কভাতনহাযা 

ঘলাা অনিক্ইহানূুভি্বান হম । জভ্বজ্বদা ল্লানযাঝা আলীলামনহল্। 

স্বতিভীআাহারহবয়া ভতঘনাহহঘিক ইিহানুছিলালব জ্ঞানজংনানূ নহতন, অজানা ওলয- 

হাত্ততিবাক্_ ভ্হাচ্যতলাহ্নহত্তল্ | অগা অন লল্দাজযজলানহান্মঅলনিকভুম্ ॥ৎ। 

বিহীন লিনযলি_ অন্য হলি । আবী অনধাল অন্ন হলি অত: । বহ্বহ্যা 
নিহামীলাব্বীব্বখ: । ঘন্া্ীলা উদ্গুক-ঘছ্ণাঁল্লালা লব্লক্নঘলমীবান হ্দ হু: 

ঘহলাঘুলাঁ ঘহগ্ঘর্ মহ্ক্দী 'নহীন ঘহ্। ব তু জল হল ন্যান্তল:। উল তস 

শিহীনান্নহানহ্া লাব্বীবশ্বঃ ৭০) 

যেজাতি অধিকদেশে বৃত্তি করে অর্থাং অনেক আশ্রয়ে সমবায় সম্বন্ধে 

বিরাজ করে, তাহাকে পরাজাতি বলে । আর যে জাতি অল্পদেশে বৃত্তি করে৷ 

অর্থাং অপেক্ষাকৃত অল্প আশ্রয়ে সমবায় সন্বন্ধে থাকে তাহাকে অপরা জাতি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ২% 



বলে। সত অন্ত সকল জাতি অপেক্ষ। অধিক আশ্রয়ে বিদ্যমান বলিয়' 

সত্ব! কেবল পরাজাতি বলিয়। অভিহিত হয় । অর্থাং সত্ব! জাতি অন্য কোন 

জাতি অপেক্ষা ন্যুনদেশবৃতি নয় এবং কোন জাতির ব্যাপ্য নয় বলিয়। সত্ব 

কেবল পরাজাতি বলিয়। গণ্য হয়। অন্য সকল জাতি সত্তাজাতি অপেক্ষা 

অল্প আশ্রয়ে থাকে বলিয়। তাহাদিগকে অপর! জাতি বল! হয় অর্থাৎ যে সকল 

জাতি অন্য জাতির ব্যাপক নয়--তদপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি নয় তাহারা অপর 

জাতি বলিয়া কথিত হয় । আর যে জাতি কোন জাতির ব্যাপক অর্থাৎ অধিক 

আশ্রয়ে বৃত্তি করে এবং কোন জাতির ব্যাপাও হয অর্থাং তদপেক্ষ। অল্প দেশে 

ব। আশ্রয়ে বৃত্তি করে সেই জাতি পরা ও অপরা বলিয়৷ কথিত হয় । যেমন 

দ্রব্ত্বাদিজাতি পৃথিবীত্বাদিজাতি অপেক্ষা অধিক দেশে বৃত্তি করে 

বলিয়৷ পৃথিবীত্বাদি জাতির বাাপক হেতু ভ্রব্ত্বাদি জাতি পরাজাতি বলিয়া 

গণ্য হইল, আবার দ্রব্যত্বাদি জাতি সত জাতি অপেক্ষ। অল্পদেশে বৃত্তি করে 

বলিয়। সত্তাজাতির ব্যাপ্য হেতু দ্রব্যত্বাদি জাতি অপর জাতি বলিয়াও 

পরিগণিত হস্স। দ্রব্ত্বাদি জাতি আপেক্ষিক পরা ও অপর। এই দুই প্রকার 

জাতি হয় বলিয়া অপেক্ষিক পরত্ব ও অপরত্ব এই ধশ্মদ্বয়ের একত্র বা 

একাধিকরণে মিলিত হওয়ায় উভয় ধন্ম অবিরুদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর বিরুদ্ধ নহে বা 

ব্যধিকরণ নহে ॥৯॥ 

পঞ্চম বিশেষ পদার্থ নিরূপণ করিতেছেন--“অন্ত্য” ইত্যণশদ গ্রন্থ দ্বার 

অন্তে অবসানে মহাপ্রলয়কালে থাকে বলিয়। বিশেষ পদার্থ অন্ত্য অর্থাৎ 

নিত্য বলিয়] গণ্য হইয়াছে । যাহা অপেক্ষা কে।ন বিশেষ অর্থাং ইতরের 

ব্যাবর্তক বা ভেদক ধর্ম নাই, নিজেই ব্যাবর্তক বা একমাত্র বিশেষই ভেদক 

তাহাই অন্ত্যপদের নিষ্ুষ্টার্থ। ঘটাদি হইতে আরম্ত করিয়া দ্বযগুকপত্য্ত 

সকল দ্রব্যের স্ব-স্ব-অবয়বের ভেদবশতঃ পারস্পরিক ভেদসিদ্ধ হয়, যেহেতু 

সর্বত্র দ্রব্যের ভেদসিদ্ধির প্রতি সেই সেই দ্রবোর অবয়বভেদ কারণ হয় । 

পাথিব, জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাগুসমূহের পরস্পর ডেদক 
বিশেষ নামক পঞ্চম পদার্থই হইয়া! থাকে । কিন্তু সেই বিশেষ পদার্থ স্বতঃই 

ব্যাবৃত্ত অর্থাং ভিন্ন । বিশেষে কোন ভেদক ধন্মের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় না । এই 

নিমিত্ত একটি বিশ্বেষে অন্য বিশেষের ভেদের অনুমিতি বিশেষ ভিন্ন কোন 
“হেতুর দ্বার! হয় না-_ইহাই হইল স্বতোব্যাবৃত্তত্বের অর্থ । অতএব বিশেষ নিজের 

আশুয়ীত্বত নিত্যদ্রব্যটিকে সজা তীয় অন্ত নিত্যদ্রব্য হইতে ব্যাবৃত করিয়। সঙ্গে 

-২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সঙ্গে অস্ত্য নিত্ দ্রব্যে অবস্থিত বিশেষ হইতে নিজকেও ব্যাবৃতত করে । এই 

নিমিত সেখানে আর অন্য ভেদক ধন্মের অপেক্ষা বা প্রয়োজন করে না। ইহাই 

অন্ত্য পদের ভাবার্থ। 

“ক” পরমাণু “খ” পরমাণু হইতে ভিন্ন, যেহেতু “ক” পরমাণুতে এমন 

একটি বিশেষ পদার্থ আছে, যাহ “খ” পরমাণুতে নাই। সেই বিশেষ পদার্থ 

স্বতোব্যাবৃত্ত অর্থা যাহ] ধন্মাস্তরকে দ্বার না করিক্প। নিজেই স্ব-আধারকে অন্য 

আধার হইতে পৃথক্ করিয়া থাকে । সুতরাং সেখানে আর বিশেষাস্তরের 

অপেক্ষা ব! প্রয়োজন নাই । যখন চরম ভেদকের নাম বিশেষ পদার্থ । তখন 

উহাকে স্বতোব্যাবৃত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । আর যদি উহ] বিশেষ 

পদার্থ স্বতোব্যাবৃত্তরূপে স্বীকৃত না হয়, অর্থাৎ বিশেষ পদার্থ সমূহ অন্যভেদক 

ধর্ম দ্বারা পরস্পর ব্যাবৃত্ত বা ভিন্ন হয়, তাহ1 তইলে ষে ভেদক ধন্ম দ্বার বিশেষ 

পদার্থ সমূহের পারস্পরিক ভেদ সিদ্ধ হয়, সেই ভেদক ধর্ম দ্বারাই পাথিব, 

জনীয়, তৈজস ও বায়বীয় নিরবয়ব পরমাণু সমৃহেরও পারস্পরিক ভেদ- 
সিদ্ধ হইতে পারে । অতএব বিশেষ পদার্থের প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত 

হয় না। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিলেন-_বিশেষ পদার্থ স্থতো। বাবৃত্ত | অতএব 

সেখানে আর অন্যভেদক ধন্মের অপেক্ষা বা আবশ্যকতা নাই, ইহাই 

অস্তযপদের নিগুটার্থ ॥ ১০ ॥ 

সনবানীলা লনা্তানী রুনু যুঘন্ষলঁতী: 
বিন আনীহজ অজনল্ন: অলনান: সন্গীভিল: |$।। 

ষষ্ঠ পদার্থ সমবায়ের কথ। বা পরিচয় গ্রন্থকার বলিতেষ্চেন-_-“ঘটাদীনামি” 
ত্যাদি গ্রন্থদ্ধার । সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ, যেহেতু সমবায় স্বীকৃত ন৷ 

হইলে কাধ্য-কারণভাব, আত্মাদিনিত্য দ্রব্যের নিত্যত্ব উপপাদিত হইতে পারে 

না। সমবায় এক ও নিত্য। অবয়ব-অবয়বী, গুণ গুণী, ক্রিয়।-ক্রিয়াবান্, 

জাতি-ব্যক্তি, বিশেষ-নিত্যদ্রব্, এই সকল যুগ্মপদার্থের বা এই সকল অযুতসিদ্ধ 

পদার্থের সম্বন্ধ সমবায় বলিয়া! কথিত। ইহাই হইল সমবায়ের পরিচয় । ব্যক্তি 

শবের দ্বার] দ্রব্য, গুণ ও কর্ম বোধিত হয় । সমবায়ের উৎপতি ও বিনাশ নাই 

বলিয়া সমবায় নিত্য সম্বন্ধ । নিত্য পদার্থ বিশেষ, পরমাণু প্রভৃতি নিত্য দ্রব্যে 

সমবায় সম্বন্ধে থাকে । সুতরাং এখানে প্রতিযোগী ও অনুষোগী পদার্থ নিত্য 

বলিয়! উহাদের সমবায় রূপ সন্বন্ধেরও উৎপত্তি বিনাশ না! থাকায় নিত্য পদার্থ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ২৯ 



বলিয়। গণ্য হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-কপালাদিতে ঘটাদির, দ্রব)সমূহে গুণ 
ও কর্মের, দ্রব্য, গুণ ও কর্মে জাতির এবং চকার দ্বারা--নিতাদ্রব্যে বিশেষের 

যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে । এই কারিকাটি সমবায় সম্বদ্ধের পরিচায়ক, 

কিন্তু লক্ষণ নহে । সমবায়ের লক্ষণ-_সম্বন্ধিভিন্নত্বেসতি নিতাতে সতি সন্বন্ত্রম্। 
যে পদার্থটি স্বয়ং সম্বন্ধ এবং স্বকীয় প্রতিযোগী ও অনুষোগী হইতে ভিন্ন ও নিত্য 

সেই পদার্থ সমবায় বলিয়া! অভিছিত হয়। স্বরূপ সম্বন্ধ কখন প্রতিযোগীর 
স্বরূপ হয়, কখন বা অনুযোগীর স্বরূপ হয় । কিন্তু সসযোগ বা সমবায় নিজ নিজ 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ হয় । ঘটের অবয়বকে কপাল বলে 

এবং কপালের অবয়বকে কপালিক। বলে । কপালদ্বয়সংযোগে ঘট উৎপন্ন 

হয় । কপালিকাদ্য়সংযোগে কপাল উৎপন্ন হয়। সমবায়ের আশ্রয় ভিন্ন 

ভিন্ন হইলেও সমবায় ভিন্ন ভিন্ন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন ঘটে থাঁকিলেও ঘটত 

যেমন এক হয়, বিভিন্ন অধিকরণে থাকিলেও সমবায় সেইবূপ এক হয়। ঘট 

বিভিন্ন হইলেও ঘটত্বের ভেদব্যবহার হয় না। কিন্তু সমবায় এক হইলেও উক্ত 

অযুতসিদ্ধ পদার্থের ভেদে সমবায়ের ভেদবাবহার হয়। সমবায় সম্বন্ধ এক ও 

নিত্য । উক্ত পাঁচটি যুগ্ম পদার্থকে বৈশেষিকাচাধা অযৃতসিদ্ধ বলে। কোন্ 
কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী এই বিষয় কারিকায় প্রদগিত 

হইয়াছে । উহা লক্ষণ নহে । যেহেতু ঘটাদি কালিকসন্বন্ধে +পালাদিতে থাকে 

বলিয়া! কালিকসন্বন্ধে সম্বায়লক্ষণের অভিবাপ্তির আপত্তি হইত ॥ ১১॥ 
জননাষহ্হানি অঙ্রান্তীনালিলি | অনযল'্্রবন্বিলীআলিল্যন্জীযুঘা-যুঘিলী: 

দ্গিযা-ক্ষিযাতলী নিহন-লিহীনতীহন্ন ২;: অন্ব-্ঘ: জ জাননা: | লললাযতত লিত্জ- 
বন-্তমূ। বল সনাঘাল্ত- ঘুঘক্ষিয়াহি -লিহাবুনুজিলিহীঘঘ-নিহীচ্য-চন্বল্ঘ।লম্বযা 

নিহাচ্্জিং্রান্. ্ঘততীঘুকম্ হলি নিহাচতনৃত্তিন হিন্ুনালল্। হব অধাব্যাহিলাপঘাল, 

অলনাঘবিজ্রি: | নল নন হতরকঘবকল্ন ধিজুবাঘনলথল্তিক মা, অলন্লভ্লঘালা 

হল্সততন্ষত্ঘন শীহলাহ_ভাঘলাইল্-ভলনাযঘ্িভি: | ল ন্ন অলবাভ্ক্তল ভ্রা্থী 

জদনলান্তিসিঅ্:) লস জনঘমনাঅনভ্ভতন5ঘি হনালাআানু। লন্মনলনাভাি ব্রহাচস 

অঙবল্মাল্নং বিভু হিলি লাুঘমূ, লহত লিতংন মুলক ঘভালযলালন্অহলদি ঘত্যালান- 

বু্তিগর্জাহ-.) ঘুম মানত্য বস ভান, লহ নন নিজজত্লান। অন্যথা হহান্নইভসি 

ন্ সর্লীতিন ভ্যান? ন হাচ্জযজ্য শব লন বতত্ানু। নল তত ঘও নাকহকলাহ্হাযা হ্যান- 

কদভঘ নচ্তর্াদঘ ভ্তীন্তি: | ঈধিত্ঞভমালিত্যকর তু অনন্ত হাগজ্ন্কক্লি লন 
খাীহত্রমূ ॥ ঘৃতত্ব নলীবৃক্াতীন লজব.মূলভাহিক্ক নুলহুলালালা অফন্বল্ন: 0২২॥ 
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্স্থকীর সমবীয় দেখাইটতেছেন _/ঘটাদি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । 
অবয়কীর অর্থাংঘটা দির কপাল প্রভভতিতে,দ্ব প- কি একক অপনতেত এসবেপ-র দ্বাপ 2 
জাতির ব্যক্তিতে অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্শে, গুণের গুণ বশিউদ্রব্য, ৪ 
ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যে ও বিশেষেব নিতাদ্রব্যে যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধই সমবাস 
বলিয়া অভিহিত হয় । এইটি সমবায়ের লক্ষণ নহে, কিন্ত সমবাষের পরিচারক 

অর্থাং কোন্ কোন্ পদার্থ সমবায়ের প্রতিযোগী ও অনুযোগী তাভারই পরিচয় 

প্রদণিত হইয়াছে । ন্যাযবৈশেষিক্দর্ণনে সমবায় একটি অসাধারণ পদার্থ । 

সমব।য় সঞ্ন্ধ স্বীকৃত না হইলে তন্ত-পট প্রভৃতি স্থলে কাধ্য-কারণঙাঁবও আত্মদি 

দ্রব্য সমুহের নিত্যত্ব সমুংপাদিত হয় নাঁ। সমবায় এক এবং নিত্যসম্বন্ধ ও 

পূর্ববকথিত পীচটি যুগ্মপদার্থরূপ অযুতসিদ্ধ পদার্থে থাকে । উৎপত্তি বিন।শ- 

বুহিত পদার্থ নিত্য বলিয়া কথিত । নিত্যমন্বন্ধই সমবাষ । “নিত্য” এই অংশ 

না বলিলে সংযোগাদি সম্বন্ধে অতিব্াপ্তি হক্স। কিন্তু “নিত্যত্বেসতি” এই 

অ"শ সমসায-লক্ষণে নিবিষ্ট করাষ সংষোগাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, যেহেতু 
সংযোগাদি নিত্য সম্বন্ধ নহে । “সন্বন্ধত্ব" এই অংশ নিবেশ না করিলে আত্মা 

প্রভৃতি নিত্যপদার্থে অতিব্যাপ্তি হয়, কিন্তু উক্ত অন্শ 2িবেশ করিলে আব 

আত্মাদিতে অতিব্যাপ্তি হয় না, কারণ আত্মাদি পদার্থ নিত। হইলেও সম্বন্ধ 

স্বরূপ নহে । “নিতাত্েসতি সন্বন্ধত্রং সমবাযত্বং” এজপ সম্বাষেব লক্ষণ কবিলে 

দ্রব্ত্বীভাবাদির স্বাত্মবরূপ সম্বন্ধে অতিব?াণ্তি হয। এই অতিব্যাপ্তি বারণের 

নিমিত্ত “সন্বন্ধিভন্নত্বে সতি নিত্যত্বে সতি সম্বন্ধই" সমবায় হম এরুপ লক্ষণ 

বলিতে হইবে । যে পদার্থট স্ববং সম্বন্ধ এব সন্বন্ধা অর্থণৎ সম্বন্ধে অনুযোগ 

ও প্রতিযোগী হইতে তিন্ন ও নিতা তাহাই »মবায় বলিষা মভিহিত হয়। 

দ্রব্যত্বাভাবাদি পদার্থ সম্বন্ধী বলিয়া! উহাতে অ।ব অতিবাপ্তি হইল নাঁ। সন্বন্ধ- 

মাত্রেরই অনুযোগী ও প্রতিযোগী থাকে । স্ববপসন্বন্ধেবও অনুযোগী, 
প্রতিযোগী আছে । কিন্তু স্বরূপ সন্বন্ধের, স"যোগ ও সমবায় সম্বন্ধ হইতে কিছু 

বৈশিষ্ট্য বা পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধের 

অনুযোগী এবং প্রতিযোগী থাকিলেও সংযোগ ও সমবায় সম্বন্ধ নিজ নিজ 

অনুষোগী ও প্রতিযোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ । কিন্তু স্বরূপ সম্বন্ধ, তাহার 

অনুযোগী বা প্রতিষোগী হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, যেহেতু স্বরূপসম্বন্ধ কৌনস্থানে 
নিজের প্রতিযোগী স্বরূপ হ্ক্স, কোন স্থলে বা তাহার অনুষোগী স্বরূপ হয় । 

যেমন আকাশে বূপাভাব স্বরূপ সম্বন্ধে থাকে । এখানে স্বরূপসন্বন্ধের অনুযোগী 
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আকাশ এবং প্রতিযোগী হইল রূপাভাব। এখানে স্বরূপসন্বন্ধ অনুযোগীর 

স্বরূপ বলিয়া! কথিত হয় । সেইভাবে স্বরূপ সম্বন্ধ প্রতিযোগীর স্বরূপ বলিয়াও 

অভিহিত হ্য়। যেখানে স্বরূপ সন্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী নিত্য পদার্থ, 
সেই স্থানে স্বরূপ সন্বন্ধও নিত্য বলিয়। গণ্য হইবে । অতএব “সন্বন্ধিভিন্নত্বেসতি” 

এই বিশেষণাংশদ্বার স্বরূপ সম্বন্ধে সমবায় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি নিবারিত হইল। 

যেহেতু স্বরূপসন্বন্ধ স্থলবিশেষে নিত্য হইলেও সম্বন্বী অর্থাৎ প্রতিযোগীও 
অনুযোগী হইতে ভিন্ন নহে। সংষোগ দ্রব্যছয়নিষ্ঠ এবং দ্রব্যাতিরিক্ত পদার্থে 

থাকে না। আর সমবায় সম্বন্ধ পূর্বেবাক্ত পাঁচটি অমুতসিদ্ধ পদার্থ হইতে 
অতিরিক্ত পদার্থে থাকে না। 

বৈশেষিকগণ বলেন--সমবায় প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা গৃহীত হয় না, যেহেতু 

সমবায় এক, স্বৃতরাং সমবায়ের প্রত্যক্ষ হইলে তাহার অনুষোগী ও প্রতিযোগী 

সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ হওয়! উচিত। কিন্তু যেখানে সমবায়ের অনুযোগী ও 

প্রতিযোগী অতীন্দ্রিয় পদার্থ, সেইস্থানে তাহাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ন৷ হওয়ায় 

তদ্রৃত্তি সমবায়েরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে ন।, এই নিমিত্ত বৈশেষিকগণ অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা সমবায়সিদ্ধি করিতেছেন-_-“তত্রপ্রমাণস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । 

বূপবান্ ঘট, ক্রিয়াবান্ ঘট ইত্যাদি বিশিষ্ট জ্বানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ 

বিষয় হইয়া থাকে, যেহেতু উহ্হা বিশিষ্ট বৃদ্ধি, যেমন “দণ্তী পুরুষ” ইহা একটি 

বিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাং দণ্ডবিশিষ্ট পুরুষের বুদ্ধি ব৷ প্রত্যয়, অতএব ইহা বিশিষ্ট- 
বুদ্ধি। এই বিশিষবুদ্ধিস্থলে যেমন বিশেষণ দণ্ড ও বিশেষ্য পুরুষ বিষয় 
হইয়াছে, সেইরূপ দণ্ড ও পুরুষের সম্বন্ধ ও উক্ত বিশিষ্ট জ্ঞানের বিষয় হইয়াছে । 
দি দণ্ডের সহিত পুরুষের কোন সন্বন্ধ না থাকিত, তাহ] হইলে পুরুষকে দণ্ডী 

বা দণ্ুবান্ এরূপ বলিতে পারা যাইত না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে ষে 

যেখানে যেখানে বিশিষ্ট বুদ্ধি আছে সেই সেই স্থানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও 
সন্বন্ধের ভান হয়। সৃতরাং দণ্তী পুরুষ এই বিশিষ্টবুদ্ধির মত গুণবান্ বা রূপবান্ 

ঘট এই বিশিষ্ট বুদ্ধিতেও বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ বিষয় হইয়াছে ! এই 

অনুমানের দ্বারা সংযোগাদির বাধহেতু সমবায় সিদ্ধ হইল অর্থাৎ উক্ত বিশিষ্ট 
জ্ঞানে গুপ বা রূপ বিশেষণ ও ঘটবিশেষ্য হইয়াছে, কিন্তু অপেক্ষিতসন্বন্ধ বিশেষটি 
ংযোগাদি পারে না। যেহেতু সংযোগ হইল দ্রব্যদ্ধয়নিষ্ঠ পদার্থ, আর 

গুণবান্ বা বূপবান্ ঘট এই প্রতীতিতে সংযোগসন্বন্ধ বিষয় হইতে পারে না। 

অবয়ব-অবয়বী ইত্যাদি অস্বতসিদ্ধ পদার্থের সংযোগ সম্বন্ধ স্বীকার করিলে 
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সংযোগকে গুণ, কন্ম, জাতি ও বিশেষ পদার্থবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 
কিন্ত সংযোগ হইল গুণ পদার্থ, স্বতরাং সংযোগ দ্রব্যভিন্নে থাকে না। উক্ত 
স্থলে বিশেষণীভূত রূপ গুণপদার্থ, বিশেম্তীভূত ঘট দ্রব্য পদার্থ, সৃতরাং উহাদের 
সম্বন্ধ সংযোগ হইতে পারে না, সন্বন্ধান্তর কল্পন। করিতে হইবে, সেই কক্সিত 

সম্বন্ধ হইল সমবায় | 

এখন স্বরূপবাদী আশঙ্কা করিতেছেন--“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি 

বল রূপবান্ ঘট ইত্যাদি স্থলে সমবায় স্বীকার না৷ করিয়। স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 

করিলে উক্ত অনুমানের দ্বারা অবয়ব-অবয়বী, গুণ-গুণী প্রভৃতি স্থলে বিশেষ 

সম্বন্ধ সমবায় সিদ্ধ বা স্বীকৃত ন। হইয়] প্রতিবাদী কর্তৃক স্বীকৃত স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ 

ইওয়ায় উহার নিকট সিদ্ধ সাধন হয়, যেহেতু তাহাদের মতে “বূপবান্ ঘট” 

প্রভৃতি স্থলে স্বরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ এবং সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক সমবায় 

সাধন ন। করিয়। স্বরূপ সম্বন্ধের সিদ্ধি হওয়ায় অর্থান্তর সাধিত হইল । সুতরাং 

সিদ্ধসীধন ৩ অর্থাস্ত রসাধন এই উভয়ই দোষের মধ্যে পরিগণিত । এরপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ সমবায় স্বীকার না করিয়! যদি স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার 

কর] যায়, তাহ! হইলে “রূপবান্ ঘট” ইত্যাদি স্থলে ঘটই রূপের সম্বন্ধ, রূপবান 

পট এখানে পটই রূপের সন্বন্ধ এইরূপ বিভিন্ন স্থানে ঘটপট প্রভৃতি স্থলে অনেক 

স্বরূপ সন্বন্ধের কল্পনা করিতে হয় । সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকারে গৌরব দোষ 
উৎপন্ন হয় । অতএব অনেক স্বরূপ সম্বন্ধ স্বীকার ন' করিয়া! লাঘববশতঃ এক 

সমবায় স্বীকার করাই উচিত বা সঙ্গত । এইভাবে সমবায় সিদ্ধ হইল । তম্ত 

পটের প্রতি কারণ এবং পট হইল তস্তর কাধ্য । এরূপ কাধ্য-কারণভাব অবশ্যই 

স্বীকার করিতে হয়, অন্যথায় অসম্ভব দোষ হয়। অতএব বলিতে হইবে-__ 

যেখানে যেখানে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই সেই স্থানে দ্রব্য 

তাঁদাত্ম্য সম্বন্ধে কারণ হয়, কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল তাদাত্ম্য এবং কাঁধ্যতা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধ হইল সমবায় । এইভাবে জন্যভাবপদার্থের উৎপত্তি বিষয়ে 

কাধ্যতাবচ্ছেদকরূপেও সমবায়ের সিদ্ধি হয় । 

যদি বল সমবায় এক বলিয়! স্বীকৃত হইলে বামুতে বূপবত্বাবৃদ্ধির অর্থাৎ 

বায়ু রূপবান্ ইত্যাকারক বুদ্ধির উদয়ের আপত্তি হয়। কারণ বায়ুর গুণ হইল 

স্পর্শ, বায়ুতে স্পর্শ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । সমবায় এক বলিয়। স্পর্শের সমবায় 
আর রূপের সমবায় একই বস্ত বা অনতিরিক্ত পদার্থ । বাম়ুতে সমবায় সম্বন্ধ 

থাকায় সন্বন্বী দপও সেখানে থাকিবে । “সম্বন্ধসত্বে সন্বন্ধিসত্ব1” এই ব্যাপ্তি বা 
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নিয়মবশতঃ | কিন্তু বায়ুতে সমবায় থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে বাম়ুতে রূপ নাই। 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু রূপের সন্বন্ধ কেবল সমবায় নহে, 

কিন্তু রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় হইল বূপের সম্বন্ধ । বায়ুতে রূপসমবায় 

থাকিলেও রূপ না থাকায় রূপনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায় বাসুতে নাই। যদি 
বল বিশিষ্ট ও শুদ্ধ অনতিরিক্ত পদার্থহেতু বায়ুতে পুনঃ অতিব্যাপ্তি হয়। 

ইহাঁও বলিতে পার না। কারণ স্বনিরূপিতত্ববিশিষ্টসমবায়নিরূপিতাধিকরণতা 

অথবা বপপ্রতিযোগিকসমবায়নিরপিতাধিকরণতা হইল রূপের সম্বন্ধ । 

বায়ুতে রূপ না থাকায় উক্ত সম্বন্ধও বাসুতে থাকে না। অতএব বায়ু রূপবান্ 

ইত্যাকারক বিশিষ্টবুদ্ধি সমৃৎপন্ন হয় না। স্বপদের দ্বার! রূপ গৃহীত হইবে । 
যদি বল অনুমানের দ্বারা সমবায়সন্বন্ধ সিদ্ধ বা স্বীকৃত হইলে তাদৃশ- 

অনুমানের দ্বারা অভাবেরও বৈশিষ্ট্যনামক সম্বন্ধাত্তর সিদ্ধ বা স্বীকৃত হউক 

অর্থাং “ঘটাভাববদ্ ভূতল” ইত্যাদি স্থলে ঘটাভাবের যে স্বরূপ সম্বন্ধের বোধ 

হয়, সেই সম্বন্ধটিও তাহার অনুযোগী বা প্রতিযোগী পদার্থ হইতে ভিন্ন-- 

পদার্থান্তর বলিয়] স্বীকৃত হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। 

কারণ অভাবের বৈশিষ্ট্য নামক সন্বন্ধান্তরটি নিত্য বলিয়। স্বীকৃত হইলে 

ভূতলে ঘটানয়নের পরও “ভূতল ঘটাভাববং” ইত্যাকারকপ্রতীতির আপত্তি 
হইবে । যেহেতু ঘটাভাবও উহার উক্ত সম্বন্ধ উভয়ই নিত্যপুদার্থহেতু ঘটবিশিষ্ট 
ভূতলেও ঘটাভাবৰ থাকে । অন্যথা অর্থাৎ ঘটাভাব অনিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে দেশাস্তরেও" ঘটাভাবের প্রতীতি বা প্রত্যয় হইত না। আর বৈশিষ্ট্য 

সম্বন্ধ ও তাহার সন্বন্ধী ঘটাভাব উভয়ই নিত/বশতঃ ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও তাহারা 

বিদ্যমান থাকে । অতএব ঘটানয়নের পরও বা ঘটবিশিষ্ট ভূতলেও ঘটাভাবের 

প্রতীতির উদয় হ্য়। 

এখন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধের নিত্যতাঁবাদী সমবায়ের নিত্যতাবাদীর প্রতি কটাক্ষ 

করিয়! বলিতেছেন-তোঁমাঁর মতে সমবায় নিত্যসম্বন্ধ হইলে যখন শ্যাম ঘট 

পাকের দ্বারা রক্তবর্ণ হয়, তখন সমবায়ের নিত্যতাবশতঃ সেখানে শ্যাঁমরূপের 

সমবায় আছে একথা স্বীকার করিতে হইবে, সুতরাং শ্যাম ঘটের পাকের দ্বারা 
উৎপন্ন রক্তদস্ক্রাতে “অয়ং ঘটঃ শ্যামবর্ণঃ” ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হউক । 
এই আপত্তির উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__“মম তু মতে” ইত্যাদি গ্রন্থ । কিন্ত 

আমার মতে শ্যাঁমবর্থ ঘট যখন পাকের ছারা রক্তবর্ণ হয়, তখন ঘটে শ্যামরূপ 

বিনষ্ট হওয়ায় ঘটে সমবায় থাকিলেও শ্যামরূপ-প্রতিযোশিকসমবায় নিরূপিতা- 
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ধিকরণতা শ্যাম ঘটে না থাকায় “অয়ং ঘটঃ শ্যাঁমবর্ণঃ” ইত্যাকারক প্রভীতি 
উৎপন্ন হয় না। 

আর অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধ পরিত্যাগ বা অস্বীকার করিয়। বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ- 

রূপ ষে পদার্থান্তর স্বীকার কর] হইয়াছে, সেই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ অনিত্য হইলে 

অনন্তবৈশিষ্ট্য কল্পন! দ্বারা তোমারই গৌরব দোষ হয়। অতএব অভাবের 
স্বরূপসন্বন্ধপরিহার করিয়া! বৈশিষ্ট্য সন্বন্ধরূপ পদার্থান্তর স্বীকার করা সঙ্গত 

নহে। 

এইরূপে তত্তকালীন অর্থাৎ ঘটাভাববিশিষ্ট ভূতল এইরূপ জ্ঞানকালীন যে 

ভূতলে ষে যে অভাবের জ্ঞান বা! প্রতীতি হয়, সেই জ্ঞানকালীন সেই ভূতলই 
সেই সেই অভাবের ( অভাব সাধারণের নহে ) সম্বন্ধ । অতএব ঘটাভাবজ্ঞান- 

কালীন ভূতলরূপ স্বরূপ সম্বন্ধ না থাকায় ঘটবিশিষ্ট ভূতলে ঘটাভাব থাকিলেও 
উহার প্রতীতি বা জ্ঞান হয় না। এই নিমিত্ত ঘটাভাবজ্ঞানকালীন ভূতল- 

স্বরূপই ঘটাভাবের সম্বন্ধ বলিয়া! স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। অতএব অভাবের 

সম্বন্ধ কেবল স্বরূপ নহে কিন্তু স্বরপবিশেষ অর্থাৎ কোন বিশেষ অভাবের 

( অভাব সাধারণের নহে ) জ্ঞানকালীন সেই অভাবের ক্ষণ ও অনুযোগী এই 

উভয়ই সেই অভাবের সম্বন্ধ । সম্বন্ধটি প্রতিষোগী বা অনুযোগীর স্বরূপ হইলেই 

উহাকে স্বরূপ সম্বন্ধ বলে । এই ভাবে স্থরূপ সম্বন্ধ কল্পিত হইয়াছে ॥ ১১ | 

অমানজ্বু্রিা ভজযাল্দীল্নামাননহল: | 
সাবালানতবঘা ভনজীও5ল্মল্লালাল হন ল 1২50 

হর্ন গন্তি্জদাদল: অঁজনালান হচ্দব । 
অধানামনি আানজদ্র' ঈঅং্নাহিন্ধ মুক্ত 01৫২) 

দ্রব্যাদি ছয়টি ভাবপদার্থের স্বরূপ ব। পরিচয় প্রতিপাদন করার পর গ্রস্থ- 

কার অভাব নামক সপ্তম পদার্থের স্বরূপ ও বিভাগের কথ। বলিতেছেন । 

প্রতিযোগীর অস্তিত্সাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হ্য়। ব্যঞ্জন বর্ণ 

ধেমন স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত উচ্চারিত হইতে পারে না, সেইরূপ অভাব 

পদার্থ জন্যভাবপদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে বোধিত হইতে পারে না। অতএব 
ষে জন্তভাবপদার্থটি অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি .ফারণ হয়, সেইজন্যভাথপদার্থাট 

প্রতিযোগী বলিয়া অভিহিত হয়। প্রতিযোগী যে প্রমাণের দ্বারা পরিজ্ঞাত 

হয়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বারা গৃহীত বা জ্ঞাত হয়। পটাদি চক্ষরিজ্দ্রিয়ের 
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দ্বার! গৃহীত হয় বলিয়! পটাদির অভাবও চক্ষুরিন্ট্রিয়ের দ্বারা পরিগৃহীত হয় । 

এবং আত্মাদি চক্ষুরিক্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না বলিয়া! আত্মাদির অভাব ও 

চক্ষুরিত্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না। সৃতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে__ 

প্রতিষোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয় । অভাবের লক্ষণ-_ 

“ভাবভিনত্বম অভাবত্বম্” । অর্থাৎ জন্মভাঁবভিন্ন পদশর্থই অভাব পদার্থ বলিয়। 

অভিহিত হয় । 

অভাব দুই প্রকার-_-সংসর্গাভাব ও অন্যোন্যাভাব। সংসৃজ্যতে একং বস্তু 

অন্যবস্তন! আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ অর্থাং যাহার দ্বারা একটি বস্ত অন্য বস্তর 

আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাকে সংসর্গ অর্থাৎ সম্বন্ধ বলে। যথা সংযোগ সমবায় 

প্রভৃতি সংসর্গ রা সম্বন্ধ । এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয়। যেমন ভূতলাদি সংযোগ সন্বন্ধের দ্বারাই ঘটাদির আশ্রয় বা 

অধিকরণ হয়। এরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। যে অভাব নিজের 

প্রতিযোগীর সংসর্গের__-সম্বন্ধের বিরোধী হয় সেই অভাবকে সংসর্গাভাব বলে । 

এইজন্য এই সংসর্গাভাব যেখানে থাকে, সেখানে এই অভাবের প্রতিযোগীর 

ংসর্গ থাকে না। প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাঁবই 

স্ব-্থপ্রতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী বলিয়। উহাদিগকে সংসর্গাভাব বল! হয় । 

যথা--অবয়বে যখন ঘটের প্রাগভাব থাকে, তখন &.অবয়বে প্রাগভাবের 

প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না, কারণ তখনও উক্ত ঘট উৎপন্ন হয় নাই। 

অবয়বে ঘটের প্রাগভাঁব যতক্ষণ পধ্্যন্ত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত উক্ত প্রাগভাবের 

আশ্রয়ে বা অধিকরণে ঘটের সংসর্গ থাকিবে ন]। প্রাগভাব স্বপ্রতিযোগী ঘটাদির 

সংসর্গের বিরোধী বস্ত বলিয়া প্রাগভাব সংসর্গাভাব বলিয়া কথিত হয়। 

ধ্বংসাঁভাবও সংসর্গাভাব বলিয়া! পরিগণিত হয় । কপালছয়ের সংযোগ নষ্ট 

হইলে পর যখন ঘটের ধ্বংস হয় তখন উক্ত ধ্বংসের অধিকরণে বা আশ্রয়ে 

কপালছয়ে ঘটের সংসর্গ থাকে না। নিজের-_ধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী ঘটাদির 

সংযোগাদি সংসর্গের বিরোধী হওয়ার জন্য ঘটাদির ধ্বংসাভাবও সংসর্গাভাব 

বলিয়। গথ্য । এইরূপ অত্যন্তাভাবও স্বপ্রাতিযোগীর সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় 

সর্গাভানেঞ্সই অন্তর্গত হইবে । যেহেতু ষেস্থানে ঘটের অত্যন্তাভীব আছে বা 

থাকে দেই স্থানে উক্ত অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী ঘটের সংসর্গ থাকে না। 

তত্ততে ঘটের অত্যন্তাভাব থাকে । উক্ত অত্যন্তাভাব তস্ততে ঘটের সংসর্গের 

বিরোধী বলিয়াই অত্যন্তাীভীবও সংসর্গাভাব বলিয়। গণ্য হয়। সৃতরাং প্রাগ- 

৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভাব, ধ্বংসাভাব ও অত্যন্তাভাব এই তিনটি অভাবই স্ব-প্রতিযোগিসংসর্গ- 

বিরোধী বলিয়া উক্ত অভাবত্রয়ই সংসর্গাভাবের অন্তর্গত। এই নিমিত্বই 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন--সংসর্গাভাব তিন প্রকার--প্রাগভাব, ধ্বংসাঁভাব ও 

অত্যন্তাভাব। যে অভাবের বিনাশ আছে তাহাকে প্রাগভাব বলে । যথা 

“ঘটোভবিষ্যাতি” অর্থাং ঘট উৎপন্ন হইবে ইত্যাকারক প্রভীতির দ্বারা 

বত্তমানকালে যে ঘটাঁভাবের জ্ঞান হয়, সেই অভাব প্রাগভাব বলিয়। গণ্য হয়। 

«“অনাদিঃ সান্তঃ অভাবঃ প্রাগভাঁবঃ” অর্থাত যে অভাবটির আদি নাই কিন্ত 

অন্ত আছে তাহার নাম প্রাগভাব । অর্থাং প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই, 

ভবিষ্ততে যে পদার্থের উৎপত্তি হইবে বর্তমানে তাহার প্রাগভাব স্বীকৃত হয় । 

যাহার উৎপত্তি নাই, তাহারও ধ্বংস হয়। যেমন প্রাগভাবের উৎপত্তি নাই 

কিন্ত প্রতিযোগীর উৎপত্তির পর প্রাগভাব বিনষ্ট হয়। ধ্বংসাভাবের 

উৎপত্তি হয়। পূর্বে যাহার উৎপত্তি হইয়াছে, পরে যদি তাহার অভাব 

হয় তাহ! হইলে তাহ] ধ্বংসাভাব বলিয়া! গণ্য হয়। ধ্বংস অনস্ত বলিয়। 

কথিত । ধ্বংসের আর ধ্বংস হয় না। ধ্বংসাঁভাব অবিনাশী। ধ্বংসের 

উৎপত্তি হয় কিন্তু বিনাশ হয় না । পটটির ধ্বংস হইল, যতক্ষণ পটটি ছিল, 

ততক্ষণ ধ্বংস ছিল না। কিন্তু এ ধ্বংস উৎপন্ন হইয়! কতদিন থাকিবে, 

তাহা বল! যায় না বলিয়া ধ্বংসাভাব অনন্ত ও অবিনাশী বলিয়া কল্পিত 

ব৷ স্বীকৃত হয়। অথবা যে ঘট ধ্বংস হইয়াছে, সে ঘট আর কোন দিন 

উৎপন্ন হইবে ন। এই কারণে ধ্বংসাভাবকে অবিনাশী বল! হইয়াছে । 

পটো নাস্তি পট নাই ঘটে নাস্তি ঘট নাই ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা 

যে অভাব বোধিত হয়, তাহাকে অত্যন্তাভাব বলে। অভাঁণের স্বরূপ নিষ্পতি 

প্রতিষোগীও আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে। যে অভাবের প্রতিযোগীও 

আশ্রক্ন প্রমাণসিদ্ধ সেই অভাবই স্বরূপবাঁন্ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে। আরযে 

অভাবের প্রতিযোগীও আশ্রয়ের মধ্যে কোন একটি অপ্রমাণিত হয় তাহ। 

হইলে সেই অভাব প্রমাণসিদ্ধ ন] হওয়ায় স্বরূপবিহীন হয় এবং তাদশ অভাব 

সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত বা পরিগণিত হয় না। যেমন আকাশকুসুমাদির 

অভাব সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু তাদৃশ অভাব সমূহের 

প্রতিযোগী প্রমাণসিদ্ধ নহে । এবং জ্ঞেয়ত্বাদি ধর্মের অভাবও স্বীকৃত হয় 

না। কারণ & সকল অভাবের আশ্রয় অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থে 

জ্রেয়তাদিধন্ম থাকে । সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে--অভাবের স্বক্পুপ তাহার 
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প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুষোগীর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু অভাবের 
স্বরূপ প্রতিযোগীও আশ্রয়ের বা অনুযোগীর উপর নির্ভরশীল হইলেও অভাব 

আশ্রয্নভেদে পৃথকৃ্ বা! ভিন্ন হয় না। যথা ভূতলে ঘটাভাব, গগনে ঘটাভাব 
ইত্যযদি স্থলে ঘটাভাবের আশ্রয্ন ভিন্ন হইলেও ঘটাভাব একটিই পদার্থ । 
ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ও গগনবৃত্তি ঘটাভাব পরম্পর ভিন্ন পদার্থরূপে কল্পিত 

হইলে গৌরবজনিত দোষ হয়। যে বস্তর অভাব গৃহীত হয় সেই বস্ত সেই 
অভাবের প্রতিযোগী বলিয়! স্বীকৃত হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম প্রতিযোগিতা 

স্বরূপসম্বন্ধে প্রতিযোগিতে থাকে । অভাব প্রন্থিক্জীগিতার নিরূপক। 

এইজন্য প্রতিযোগিত। ভেদে অভাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়। যাহার দ্বার। একটি 

প্রতিযোগিতা অন্য প্রতিযোগিতা হইঠত ভিন্ন বলিয়া বোধিত হয়, তাহাকে 

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক বস্তু বলে। প্রতিযোগ্যংশে 

ভাসমান ধন্ম ও সম্বন্ধ প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বন্ত বা পদার্থ । তিনপ্রকারে 

প্রতিযোগিতার ভেদ পরিলক্ষিত হয় । প্রতিযোগী ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিত 

ভিন্ন হয়, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্ম ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিত। ভিন্ন হয় 

এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন হইলে প্রতিযোগিত। ভিন্ন হয় । 

“ঘটোনাস্তি” অর্থাৎ ঘটের অত্যন্তাভাব। এই অত্যন্তাভাব হইল 

নিত্যবস্ত। যেহেতু “নাস্তি” পদের দ্বার তৈকালিক অভাব অর্থাং যে অভাব 

ভূত, ভবিস্তং ও বর্তমান এই তিন কালেই বর্তমান থকে সেই অভাবই 

অত্যন্তাীভাব বলিয়া কথিত হয়। “অত্যন্তশ্গাসৌ অভাবশ্চেতি” এরূপ বাক্য- 

দ্বারা অত্যন্তাভাব বোধিত হয়। অন্তশব্ধের অর্থ অভাব। অন্তম্ অভাবম্, 
অতি-অতীতঃ-অত্যন্তঃ। যে অভাব অন্তকে অর্থাং নিজের অভাবকে 

অতিক্রম করিয়াছে অর্থাং যে অভাবের কখনও অভাব হয় না তাহাকেই 

অত্যন্তাভাব কহে। অভাব ভূতলাদি অধিকরণে ততদধিকরণানুযোগিকৃ- 

তত্বদ্ঘটাদিপ্রতিফোগিকৃকালবিশেষবিশিষ্টস্বরূপসন্বন্ধে থাকে । এখন ষে 
ভূতলে ঘট আছে, সেখানে উক্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান না থাকায় তখন সেই ভূতলে 

ঘটাভাবের প্রতীতি হয় না। 

যে অভাব নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদাক্ষ্যের বিরোধী 

হয় সেই অজ্জীব অন্যোন্যাভাব বলিয়া অভিহিত হয় । যেমন “ঘটঃপটোন” 

অর্থাৎ ঘটটি পট নহে-_এই প্রভীতিদ্বারা অন্যোন্যাভাব বোধিত হয় । ঘটে 

পটের অন্যোন্কাভাব ধা ভেদ আছে, ঘটে পটের তাদাত্ম্য থাকে না। স্ৃতরাং 

৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অগ্যোম্াভাব বা ভেদ নিজের অধিকরণে নিজের প্রতিযোগীর তাদায্ষযের 

বিরোধী হইতেছে । এই নিমিত্ত “ঘটঃ পটোন” এইরূপ অভাব অন্যোন্যাভাক 

বা ভেদ বলিয়) কথিত হয় । যদি বল তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্য থাকে । 

তাদাত্ম্যও সন্বন্ধ.। ঘটভেদ বা ঘটের অন্যোন্যাভাব উক্ত তাদাজ্স্যের বিরোধী 

হয়, “পটটি ঘট নহে” এই অন্যোন্যাভাবে ঘট প্রতিযোগী, প্রতিযোগীর সম্বন্ধ 

তাদাত্ম্য। এই অবস্থায় ঘটের অন্যোন্থাভাব নিজের প্রতিযোগী ঘটের 

সংসর্গের বিরোধী হওয়ায় অন্যোন্তাভাৰ ও সংসর্গাভাব এই উভয্নত্রই 

স্বপ্রতিষোশিসংসর্গবিরোধিত্ব থাকায় অর্থাং অন্যোন্যাভীব সংসর্গাভাবের 

মতোই স্বপ্রতিযোগিসংসর্গবিরোধী হওয়ায় অন্যোন্যাভাবের সহিত সংসর্গা- 

ভাবের বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট বাঁ পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ বলিতে পারা 

যায় না, কারণ তাদাত্ম্কে সংসর্গ বল! যায় না। কারণ “সংসৃজ্যতে একং 

বস্ত অন্যবস্তন! আশ্রীয়তে যেন স সংসর্গঃ কথ্যতে” অর্থাং যাহার দ্বার! একটি 

বন্ত অন্যবন্রর আশ্রয় হয় তাহাই সংসর্গ বলিয়া! রঘিত হয় । যেমন সংযোগ 

সমবায় প্রভৃতি । এই সকল সম্বন্ধের দ্বারাই একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয়। ভূতল সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা ঘটের আশ্রয় 'হয়, তস্ত সমবায়- 

সন্বন্ধের দ্বারা পটের আশ্রয় হয়, অবয়ব অর্থাৎ কপালঘয় সমবায় সন্বন্ধের 

দ্বার] ঘটের আশ্রয় হয়। কিন্তু তাদাত্যের দ্বার একটি পদার্থ অন্য পদার্থের 

আশ্রয় হয় না। তদ্ঘটে তদ্ঘটের তাদাত্ম্য হয়, এই তাদাত্ম্যের দ্বারা তদ্ 

তদ্ঘট তদৃঘটের আশ্রয় হয় না, যেহেতু একই পদার্থে আশ্রয়াশ্রয়িভাব 

থাকে না। অতএব সংসর্গশব্দের ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাদাত্মের সংসগ্ত্ব 

অসিদ্ধ পরিলক্ষিত হয়। তাদাত্মযশব্ষের অর্থ অভেদ, অভেদ কখন উভয় 

পদার্থবৃত্বি হয় না। অথচ সম্বন্ধ সর্বদা দ্বিনিষ্ঠ হয়, যাহার ফলে সম্বন্ধের 
প্রতিযোগী ও অনুযোগী পদার্থ ভিন্ন ভিন্ন বস্তহয়। অন্যোন্ত শব্দের অর্থ 

পরস্পর । যে দুইটি পদার্থের মধ্যে দুইটি পরদার্থই পরস্পর অভাবের 

প্রতিযোগী হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে অর্থাৎ অন্যোহ্যানু- 

যোগিক অন্যোন্প্রাতিযোগিক হয় সেই অভাব অন্যোন্যভাব বলিয়] গণ্য হয় । 

পটটি ঘট নহে এই প্রভীতির বিষয়ীভূত অভাব পটানুষোগিক্ ও ঘটপ্রতি- 

যোগিক্, আবার ঘটটি পট নহে এই প্রতীতির বিষয়ীভূত অভাব ঘটানু- 
যোগিকৃও পটপ্রতিযোগিক্ হইয়াছে । অতএব" ঘট ও পট এই দুইটি বস্তই 

প্রতিযোগীও হইতে পারে এবং অনুযোগীও হইতে পারে। অন্যোন্য- 

প্রত্যক্ষণণ্ডম্ ৩৯ 



প্রতিযোগিকত্ব ও অন্যোন্যানুযোগিকত্ব হওয়ার জন্যই এই অভাব অন্যোন্যাভাব 

বলিয়া কথিত হয়। সংসর্গাভাবে অন্যোন্যপ্রতিযোশিকত্ব ও অন্যোন্যযানু- 

যোশিকত্ব থাকে না। কপালদ্বয়ে অবয়বে ঘটের প্রাগভাব থাকে । কপালছয় 

বা! অবয়ব ও ঘট এই দুইটি পদার্থের মধ্যে কপালছয় বা অবয়ব ঘটপ্রাগ- 

ভাবের সর্বদাই অনুযোগীই হয় এবং ঘট সর্ববদ] প্রতিযোগীই হয়, অবয়ব 

কোন সময়েই প্রতিযোগী হইবে না এবং ঘট কোন সময়েই অনুষোগী 

হইবে না। “তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাক্ অভাব” এইভাবে 

অন্যোন।ভাবের পরিচয় বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যা- 

ভাবের প্রতিযোগিতা কেবল তাদাত্মযসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, এইজন্য তাদাত্ম্য 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব “অন্য্োন্যাভাব” বলিয়! গণ্য 

এই কথা বিশ্বনাথ মুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। অন্যোন্যাভাব কেবলমাত্র 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধন্ম ভেদেই ভিন্ন হয়। অত্যন্তাভীব ও অন্যোন্যাভাব 

নিত্যপদার্থ । 

জ্বেয়ত্ব-_জ্ঞানবিষয়ত।, বাচ্যত্ব-_ঈশ্ববেচ্ছাবিষয়ত1 ও প্রমেয়ত্ব--প্রমাজ্ঞান- 

বিষয়তা প্রভৃতি ধর্মসকল দ্রব্যাদি সাতটি পদার্থেরই সাধর্ম্্য বলিয়! অভিহিত 

হইয়াছে । সমান অর্থাৎ এক ধন্মকে সাধর্ম্য বলে এবং বিরুদ্ধ ধন্মকে বৈধর্ম্য 

বলে। জ্ঞেয়ত্বাদি ভিন্ন ধশ্ম একের সাধশ্খ্য হইলে অন্যের বৈধঙ্থ্য হয় । যেমন 

কশ্মবন্ ধর্শটি দ্রব্যের সাধর্শ্য কিস্ত গুণাদির বৈধর্ম্য । মার্শ সাধারণ ব্যক্তির 
জ্ঞান সীমিত বলিয়া আমাদের জ্ঞানের বিষয়তা সকল বিষয়ে থাকে না। 

অতএব উক্তজ্ঞানবিষয়তা পদে ঈশ্বরজ্ঞানবিষয়তা বোধিত হয়, যেহেতু 

সকল পদার্থই ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয় ॥ ১২-৯৩ ॥ 

অমান্র ন্বিমজব-_অমানফিত্রলি | অনমাশ্র্ল্ুন়াহিম্রতুক্রাল্জীন্ঘামানরতহবলূ । 

লভশলি। অঁতযামাত্রাতীল্সাধানমীহাহিত্িগ্র: | অল্মীন্যামানফীকলিঘংা লন্রি- 

মাহামালালু অঁঅবামান্নজিনঅবী-_সাবানান হলি । অববালালতরলল্ঘীল্ঘামাশ্রলিন্গা- 

লান্রত্রদূ | অন্যীল্যান্নাতরল রাহাত অকত্র-্মাভ্ভিল্প-সলিযীবিলাকান্নালতমূ । 

লিলাহঘবাত্রত্ল সাবালাত্রতল্ | অল্যামাত্রততর গনবকত্রল্। নিত্অধালানকতরলত্- 

ললালানববদূ। যন নত নূনক্তাী ঘন্তাহিজ্ষদঘঘাহিত্র ভ্রনহালীলত্ব, লস ঘরন্ান্তহর 
অঙঅল্নাঘক্ষেতআাহ্অল্লালানজ। লিজবনভণি ঘনুক্রাত ল ঘত্রাজন্লালানব্ভি: । লস 

ভজুনাহ্ত্রিনাহাখাী ন্ত্তুখাঁভযনলা হবিক্ন্িন। অন ছলব-সাবাহ্াযীহঘিক্রহ্তী 

লান্লালান ইলি সান্নাদলম্। হযান ঘঠ হক্তী নাহি, হক ঘন হপালীনাহ্বীলি ঘীহ্ব 

8০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সাবালান চনভস্বালযাহবি, ল নত লহ্তল্লামা, লথীর্িহীঘ্রান্। লত্যাভত্ত--বঙ্গ শিহীই 

লানামানাহ্, চর্নভাবিন্ধান্তানজ্টইলাদি অঙঅল্বান্নালী অর্থলহুলি দা: | লন্তু অভ 

অন্নাতালানঘিক্ক্তাকান্ষতত্র ভাঘলাব্লিন্নক্স। আলল্লালিক্ষহআাবলজলক্ক্নলাপহাতা 

অলিবিজ্ক্ষক্লাযা ঘ্দ ভঘীযহতানু। ঘৃতস্বাঘাহাযামীভদি ভঘঘল্বি। হৃলস্ত 

অভীন্তভহ্যাল্মহজান্বাভ্রালা সতহত সুদঘব্যবি ; অল্মথা লাহ্পিক্ষহঘাল ললহিন্রিযা- 

সাঙ্তালান্ সতহত ল হজাল্। ঘবীল জাননিহীঘ-ক্ান্ততিহীমান্াবলন্গনযাতহখীলি 
সন্দুজল্ ; অসঅহা্লাঘল: ২২) 

হহালী নহাগ্ুলা জামজ্ষ" লশ্ব্যত্্ব অন্তত সঙ্গলব-ঘলালানিলি। জ্বনালী 

অয ইঈনাঁ বী জণ্রহঅাহবীনা শান: আঘহয' অনালী ঘল্ল হলি ক্জিলী5খ্ব: | ঘন 

লিফভী অলী ইসা বি লিশজ্লাঘাভমা ালী নশ্বর, নিহৃতীশ্ম হলি ক্ষভিনী5খ: | 

ইঘত হ্বানলিঘলা | ঘা ন্ব বল্মনীনাহ্লি, ইম্রাননিঘযলাআা: কলভাল্লঘিংনালু। 

হনমমিইযতত্র-সলযততাহিকি তীষ্ঘল্ ২) 

গত্ক্'ব দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের পরিচয়াদি প্রতিপাদন করিয়া! এখন 

ভাব নামক সপ্তম পদার্থের বিভাগ ও পরিচয় বলিতেছেন--“অভাবস্তু” 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থ ভিন্ন যে পদার্থ তাহাই 

অভাব পদার্থ বলিয়' অভিহিত হয় । সৃতরাং দ্রব্যাদি ছয়টি ভাব পদার্থের 

ভেদ অভাবে আছে, তদ্বত্বই হইল অভাবত্ব। কারিকাস্থিত অভাব শবের 

সহিত সংসর্গ ও অন্যোন্য এই উভয় শব্দেরই অন্বয় হইবে-_-সংসর্গাভাব ও 

অন্যোন্যাভাব ভেদে অভাব ছ্বই প্রকার। যে পদার্থে দ্রব্য নয় গুণ নয় এই 

ভাবে দ্রব্যাদি ছয়টি পদার্থের ভেদ থাকে তাহাই সপ্তমপদার্থ অভাব । 

ঘট পট নয় রজ্জব সর্প নয় ইত্যাদি অন্যোন্যাভাব স্থলে ঘটে পটের ভেদ এবং 
রজ্জ্বতে সর্পের ভেদ আছে । অন্যোন্যাভাবের অপর নাম ভেদ । অন্যোন্যা- 

ভাঁব বা ভেদ একবিধ বলিয়। উহার বিভাগ না৷ থাকায় গ্রন্থকার সংসর্গাভাবের 

বিভাগ বলিতেছেন-__-“প্রাগভাব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অন্যোন্যাভারভিন্ন যে 

অভাব তাহাই সংসর্গাভাব বলিয়া! অভিহিত হয়, তত্বই সংসর্গাভাবত্ । 

, তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাঁক অভাবকে অন্যোন্তাভাৰ বা ভেদ 

বলে অর্থাং যে অভাবের প্রতিযোগিতা! কেবল তাদাত্ম্য সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অর্থাং 

ষে অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ কেবল তাদাত্ম্য হয় সেই 

অভাব অন্যোন্তাঁভাব বলিয়া কথিত হয়। অতএব তাদাত্সা সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

প্রতিযোগিতার নিরূপক হইল অন্যোন্যাভাব । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ৪১ 



প্রতিযোগীশবের অর্থ প্রতিপক্ষ ব1] বিরোধী । যাহা থাকিলে যে 

অভাব থাকিতে পারে না, সেই পদার্থই সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়। 

পরিগণিত হয় । যেমন যেখানে ঘটাদি আছে সেই স্থানে ঘটাির অভাব 
থাকিতে পারে না। অতএব ঘটাভাবের প্রতিযোগী হইল ঘট । “যস্যাভাবঃ 

স প্রতিযোগী” অর্থাৎ সাধারণতঃ যাহার অভাব গৃহীত হয় সেই পদার্থই 

সেই অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয় । যেমন পটাভাবের প্রতিযোগী 

পট, ধূমাভাবের প্রতিযোগী ধুম ও বহ্যভাবের প্রতিযোগী বহ্ি প্রভৃতি। 

ঘট পট প্রভৃতি জন্যবস্তমাত্রই প্রতিযোগী পদবাচ্য হয়। প্রতিযোগীর ধর্ম 

প্রতিযোগিতা । এই প্রতিযোগিত৷ স্বরূপসন্বন্ধে প্রতিযোগীতে থাকে । ঘটত্বাদি 

হইল, প্রতিযোগীভূতঘটাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ইতরব্যাবর্তক 
ধন্ম । ঘটত্ব ঘটে থাকে, ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাও ঘটে থাকে । অতএব 

যেখানে গ্বেশ্ীনে ঘটত্বাদি আছে, সেই ০সই স্থলে ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতাও 

আছে। যে সম্বন্ধে অভাব গৃহীত হয়, সেই সন্বন্কটিও তদভাবীয় প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলিয়া গণ্য হয়। ঘটতাদাত্ম্য বা ঘটাত্মকত1 ঘটে থাকে, 

এইজন্য তাদাত্্য সম্বন্ধে ঘট ঘটে থাকে অর্থাং স্বস্বএথাকে। তাদাত্মযসম্ন্ধে 

ঘটের অভাব পটাদিতে থাকে । “ঘটে! ন পটঃ” স্যায়ের ভাষায় এই 

অভাবটিকে বল! হয়_ঘটত্বাবচ্ছিন্ন-তাদা ত্ম্যসন্বন্ধীবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ অভাব । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__যে অভাবের প্রতিযোগিত। ভীদাত্্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন 

হয় অর্থাত যদভাবীযক়প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাতআ্য হয়, সেই 

তাদাত্ম্য সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিষোগিতাক অভাব অন্যোন্তাভাব বলিয়। কথিত হয় । 

সেইরূপ “সংযোগেন পর্বতে বহিঃনাস্তি” এখানে অত্যস্তাভাবরূপ 

ংসর্গাভাব । ন্যায়ের ভাষায়-_বহিতত্বাবচ্ছিন্নসংযো গসম্বন্ধা বচ্ছিন্ন গ্রতি- 

যোগিতাঁক্ অভাব এইরূপ বলিতে হইবে । যে বস্তু বা পদার্থ পরে উৎপন্ন 

হইবে, উৎপত্তির পূর্ববক্ষণপর্ধ্য তাহার অভাবকে প্রাগভাব বলে । যেমন 

ঘটোৎপত্তির পুর্ববক্ষণ পধ্যন্ত ঘটের প্রাগভাব আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ 

বলিলেন--এই অভাবকে বিনাশি-অভাব অর্থাৎ যে অভাবের বিনাশ আছে, 

অথচ উৎপত্তি নাই সেই অভাবকে প্রাগভাব বলে। আর যে অভাবের 

উৎপত্তি আছে'কিস্ত ধ্বংস বা বিনাশ নাই অথবা যে অভাব কোন কারণ- 

জন্য হয় তাহার নাম ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাব অবিনাশী । নিত্য সংসর্গা- 

ভাবকে অত্যন্তাভাব কহে। যে ভূতলাদিতে ঘটাদি অপসারিত হইয়াছে, 
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এবং পুনরায় সেখানে ঘটাদি আনয়ন করা হইয়াছে, সেইস্থলে ঘট-আ'নয়ন- 
কালটি পূর্ববকালীন-ঘটাভাবের সম্বদ্ধের অঘটক বলিয়৷ অত্যন্তাভাব নিত্য 

হইলেও ঘট-আনয়নকালে ঘটের অত্যন্তাভাবের প্রভীতি হয় না অর্থাং যে 
কালে বা ষে ক্ষণে যে ভূতলে যে ঘটাভাবাদি আছে, তৎকালীন সেই ভূতলটিই 
সেই ঘটাভাবাদির সন্বন্ধ। সুতরাং অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও ঘট- 

আনয়নকালে ঘটাভা বকালীনত্ববিশিষ্ট ভূতলরূপ ঘটাভাবের সন্বন্ধট ন! থাকায় 
ঘটাভাবের প্রতীতি হইল ন।, “সম্বন্ধাসত্বে সন্বন্ধি-অসত্বা” এই নিয়মবশতঃ | 

কেহ কেহ বলেন- এঁরপস্থলে অর্থাৎ ঘট আনয়নের পর পুনরায় ঘট 

অপসারিত হইলে যে ঘটাভাব উৎপন্ন হয়, সেই প্রতীয়মান ঘটাভাবটি উৎপাদ- 

বিনাশশালী চতুর্থ সংসর্গাভাব। অর্থাং ঘট অপসারণের দ্বারা যে অভাবের 
উৎপত্তি হয়, এবং ঘট আনয়নের দ্বারা যে অভাবের নাশ হয়, সেই অভাব 

প্রাগভাব বলিয়৷ গণ্য নহে, যেহেতু উহা জন্য। উহাকে ধ্বংসাভাবও বল। 

যায় না কারণ উহা বিনাশী আর ধ্বংসাভাব হইল অবিনাশী। এবং উন্থাকে 

অত্যন্তাভীবও বলিতে পারা যায় না, যেহেতু উহা! অনিত্য আর অত্যন্তাভাৰ 

হইল নিত্য । এই নিমিত্ত উহাকে চতুর্থ অভাব বলিয়া স্বীকার করা! হয়। 

এখানে ধ্বংস ও প্রাগভাবের অধিকরণে অত্যন্তাীভাব থাকে না ইহাই 

প্রাচীনদিগের অভিমত । তাহারা বলেন- শ্যামঘটে রক্তরূপ নাই (যাহ 

পূর্বের অন্যবর্ণ ছিল এবং পরে অন্যবর্ণ হইবে ), রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই 

( যাহ পূর্বের অন্য বর্ণ ছিল এবং পরে অন্য বর্ণ হইয়াছে ), ইত্যাকার করুদ্ধি 

প্রাগভাবও ধ্বংসকে অবগাহন অর্থাৎ বিষয় করে। কিন্তু উক্তবৃদ্ধি রক্তরূপও 

শ্যামরূপের অত্যন্তাভাবকে বিষয় করে না অর্থাৎ “ম্যামঘটে রক্তরূপ নাই” 

এখানে শ্য।মঘটে রূক্তরূপের অত্যন্তাভাব বা “রক্তঘটে শ্যামরূপ নাই” এখানে 

রক্তঘটে শ্যামরূপের অত্যন্তাভাব আছে এরূপ বলিতে পার যায় না। 

যেহেতু অত্যন্তাভাবের সহিত ধ্বংসাঁভাবও প্রাগভাবের বিরোধ থাকায় 

ধ্বংসাভাবও প্রাগভাবের অধিকরণে প্রতিযোগীর মত্ অত্যন্তাভাবও থাকে 

না। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন--ধ্বংসও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের 

বিরোধে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। স্বৃতরাং যে কালে ধ্বংস ও 

প্রাগভাব থাকে সেই কালে অত্যন্তাভাবও থাকে । 

যদি বল অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত ন! হইলে লাঘব হয়, এই 

লাঘববশতঃ যে অধিকরণে বা আধারে যে অভাব থাকে, সেই অভাব সেই 

প্রত্যক্ষখণ্ডমু ৪৩ 



অধিকরণস্বরূপ ব1 ভাবপদার্থস্বূপ হউক্ এই কথা প্রভাকর সম্প্রদ।য় বলেন। 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ ভূতলবৃত্তি ঘটাভাব ভূতলস্বরূপ তস্তবৃত্তি 

ঘটাভাব তস্তপ্বরূপ এইভাবে অভাবকে অনন্ত অধিকরণের স্বরূপ কল্পনা করা 

অপেক্ষা! অভাব ভাবভিন্ন এক অতিরিক্ত পদার্থ এইরূপ কল্পনাতেই অধিক লাঘব 

বলিয়া গণ্য হয় । এবং অভাব অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হইলে 

“ভূতলে ঘটাভাব” এইরূপ আধার আধেয়ভাবেরও উপপত্তি হয় বা সম্ভব 

হয়, অন্যথায় অভাবকে অধিকরণের স্বরূপ বলিয়া কল্পন! বা! স্বীকার করিলে 

উক্ত আধার-আধেয়ভাবের অনুপপত্তি হয়। সুতরাং অভাব অধিকরণাতি- 

রিক্ত সপ্তমপদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে শব্দ, রস ও গন্ধ প্রভৃতির অভাবসমুহের 

প্রত্যক্ষেরও উপপত্তি হয়। আর যদিপ্রভাকর মতে অভাবকে অধিকরণ- 

স্বরূপ বলিয় স্বীকার কর তাহ হইলে শব্দাভাব, রসাভাব ও গন্ধাভাবাদির 

অধিকরণ শব্রগ্র।হক-শ্রবণেন্ড্রিয়, গন্ধগ্রাহক-ঘাণেন্দ্রিয় ও রসগ্রাহক- 

রসনেক্দ্রিয়ের দ্বারা অগ্রাহ্য বলিয়! শব্বাভাব, গন্ধাভাব ও রাসাদ্যভাবাদির 

প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয়। যেমন জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের 

'দ্ার। হয় । এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব অধিকরণ জলম্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার। প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার। 
ঘটনিষ্ঠ-গন্ধীভাবেরও অপ্রত্যক্ষাপত্তি। যেহেতু যে ইন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রতি- 
যোগীভূত বস্তর প্রত্যক্ষ হুয়, সেই ইন্ড্রিয়ের দ্বারাই সেইস্বস্তর অভাবেরও 

প্রত্যক্ষ হয় ইহাই ,নিয়ম। বাযুতে রূপাভাব আছে। অভাব অধিকরণের 

স্বরূপ ইহ] স্বীকার করিলে বায়ুতে বূপাভাবের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় । 

কারণ রূপ চক্ষরিন্দ্রিয-গ্রাহ্য বলিয়। রূপাভাবও চক্ষুরিক্দ্রিয় গ্রাহ্য হইবে। 

কিন্তু বাস্ু চক্ষুরিন্তরিয় গ্রাহ্য নহে, অতএব রূপাভাবের অধিকরণস্বূপ বায়ু 
কেমন করিয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইবে? যদি বল বায়ুর ত্বাচপ্রত্যক্ষ 

হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে অন্ধ ব্যক্তিদিগের 

নীলপীতাদিরপাভাবের এবং অন্ধকার গৃহাদিতে সকলরূপাভাবের হস্ত- 

স্পর্শাদিদ্বার] প্রত্যক্ষ হউকৃ। প্রতিযোগী-অগ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বার অভাবের 

প্রত্যক্ষ স্বীকার করিলে স্বাদ গ্রহণ ব্যতীতও রসাধিকরণে রসবিশেষাভাবের 

এবং স্পর্শ বাঁতিরেকেও স্পর্শবিশেষাভাবের প্রত্যক্ষতবের আপত্তি । অতএব 
অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে অন্যঞ্রও এইভাবে দোষোং- 

পতি হয়। 
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অভাব জ্ঞানবিশেষস্বরূপ অথব1 কালবিশেষস্বরূপ বলির়। স্বীকৃত হইলে 

জ্ঞানবিশেষ ও কালবিশেষ, চক্ষুঃ, শ্রোত্র ও ঘ্রাণ প্রভৃতি বহিরিকন্ড্রিয় দ্বার! 

প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়! জ্ঞানবিশেষস্বরূপ ব1! কালবিশেষস্বরূপ স্পর্শীভাব, 

শর্ধাভাব ও গন্ধাভাবাদির তত্তদিক্ত্িয়দ্বারা অগপ্রত্যক্ষের আপতি হয়। 

[ অর্থাং গুড়ে তিক্তাভাব রসনেন্ত্রিয়গ্রাহ্য। এখন যদি গুড়ে তিক্তাভাব 

গুড়স্বরূপ হয়, তাহ] হইলে গুড় দ্রব্য বলিয়! উহার রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ 

হয় না, স্বৃতরাং তিক্তাভাবেরও রসনেন্দ্রিয়ের দ্বার] প্রত্যক্ষ হইল না। জলে 

গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ স্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা হয়, এখন যদি জলবৃত্তি গন্ধাভাব 

জলস্বরূপ হয় তাহ হইলে জল ঘ্রাণেন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলিয় ঘাণেন্দ্রিয়ের 

দ্বারা জলে গন্ধাভাবের প্রত্যক্ষ ছইল না। অভাবকে অধিকরণস্বরূপ 

বলিলে এইভাবে নানাদোষের উৎপতি হয় ] ॥ ১২ ॥ 

এখন বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের সাধন্ম্য ও বৈধর্ম্যের বিষয় বলিতেছেন-__ 

“সপ্তান1” মত্যাদিগ্রন্থদ্বার! | ষাহাদের ধন্ম সমান বা এক তাহাদিগকে সধন্া 

বলে, তাহাদের ভাব বাধর্ম সাধন্ম্য । সমান ধর্ম ইতি ফলিতার্থ। এইবূপ 

বিরুদ্ধ ধন্ম যাহাদের তাহার! বিধন্মা, তাহাদের ভাব বা ধন্ম বৈধন্ম্য । বিরুদ্ধ 

ধর্মম-ইহাই বৈধর্ম্যের ফলিতার্থ। জ্ঞেয়ত্ব শব্দের অর্থ জ্ঞানবিষয়ত1, এই 

জ্ঞান বিষয়তা, সর্বত্রই আছে, কারণ ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়ত1] কেবলান্বয়ী 

অর্থাং যাহার কেবল অন্বয্প-_সত্ত। আছে, ব্যতিরেক-_ অভাব নাই তাহাকে 

কেবলান্বয়ী বলে। সকল পদার্থই জ্ঞেয়-ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, সকল 

পদার্থই অভিধেয়_-কোন না কোন শব্দের মুখ্যার্থ, ও সঞ্চল পদার্থই প্রমেয়__ 

প্রমাজ্ঞানের বিষয় । এই নিমিত্ত জ্ঞেয়ত্ব, অভিধেয়ত্ব ও প্রমেয়ত্বাদি 

কেবলান্বয়ী । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ বলিয়! সকল পদার্থই ঈশ্বরের জ্ঞানের বিষয়, 

অতএব ঈশ্বরের জ্ঞানবিষয়ত1 সকল পদার্থেই আছে। আদি শব্েের দ্বারা 

অস্তিত্ব, ধর্মত্ব ও ধক্সিত্ব প্রভৃতি বস্তজাত সপ্ত পদার্থের সাধর্ম্য বলিয়া 

বোধিত হয় ॥ ১৩ ॥ 

পল্সা: নক্ত্র মান্না অলক অমলাঘিল: | 
লালন হলনহতলাত্রা মুঘাহিনিয্ ঘ-ক্িদ: || ৫৬ || 

বিশ্বনাথ দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের সাধন্ম্যের বিষয় বলিতেছেন--“দ্রব্যাদয়* 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পাঁচটি ভাব 
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পদার্থ, অনেক ও সমবায়ী। সমবায়ী শবের অর্থ প্রতিষোগীরূপে বা 
অনুযোশগীরূপে অথবা উভয়ব্ূপে সমবায়ের সন্বন্ধী। অতএব উক্ত পঞ্চভাব 

পদার্থের অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব এবং প্রতিযোগিত্ব বা অনুযোগিত্ব ইহাদের 

অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ব সাধর্শ্্য । দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এই তিনটি পদার্থে সত! 

থাকে বলিয়া উক্ত পদার্থত্রয়ের সত্বাবত্ব সাধর্ম্য। দ্রব্যভিন্ন গুণাদি ছয়টি 

পদার্থে গুণ ও ক্রিয়। থাকে না বলিয়া গুণাদি ছয়টি পদার্থের নিগুণতব ও 

নিঙ্ছ্িয়ত্ব সাধন্ম্য ॥ ১৪ ॥ 

যাহ ছুলি। ভভ্য-ুঘা-ক্ম্দ-ঝালাল্য-নিহীনালা জাঘম্্য ললন্ষত্ন অলব্রাধিত্তস্ত | 

ঘদি অনন্কত্রলান5ণি অব্রি, খাদি অলিকতনঅলি নাক নস্বানাঁজাঘল্ক্ণমূ। 

অখান্ম অনিকলাব্ন্থি নহাখবলিলাজকীঘাঘিনহলিতি দ্দতিনী5ঘ: | বিন সতীল্ঠ ঘন্তাকী 

আল্কাহাহ্ী ন্্ লাত্যামি:। বলনাঘিল্রত্ব অননাঘঅতল্ীন আফতরল্মি' ল ত্ত 
অলনাঘনত্ৰ আামাল্মাহাত্রলালানূ। 

অলাবল্লহলি । লভ্য-ুত-্ছ্লতা অলাত্রত্লিঅশ্ব: | ঘুগাহ্হিলি | অন্মনি ঘুঘা- 

ঙ্গিযা-যুল্যবনাতহাণী ঘত্াহাতলিনযামি', দ্িযাধুল্যক্রত্ব বাবানাহারলিজ্সাম লখাদি 
বুতআশহ্ন্বিঘম্ননতন, ক্কম্মনত্ন্থজি নহাখনিলাজক্কীনা ঘিলতনস্্ লহ্শ্ব: । নহি ঘত্রত্রাহ্ক 

তযতপাহিন তা হুঘাত্ন্তলি ক্ন্লনহ্ন্ি লা, কিন্ত্ত ঘুতআবাহ্কি লগা | আক্কাহাতত্রাহ্ক 

নত ল নহাশ্বতিনাজন্ধীঘাছি: ॥২৬॥ রি 
দ্রব্যাদয় ইতি। দ্রব্য, গুণ, কন্ম, সামান্য ও বিশেষ এই পীচটি ভাব 

পদার্থের সাধর্ম্য হইর্গ অনেকত্ব ও সমবায়িত্ব । যদিও অনেকত্ব ধর্মটি অভাব 

পদার্থেও আছে, তথাপি অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত দ্রব্যাদি পাঁচটি ভাব 

পদার্থেরই সাধর্্ম্য। অভাব পদার্থে অনেকত্ব ধর্মটি থাকিলেও ভাবত্ধর্ম 

ন৷ থাকায় অনেকত্ব বিশিষ্ট ভাবত্ব ধন্ম অভাবপদার্থের সাধন্ম্য বলিয় গণ্য 

হইল না। অনেক ভাব পদার্থে যে পদার্থ বিভাজক উপাধি-দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, 

কর্্ত্ব, সামান্ত্ব ও বিশেষত্ব রূপ অনুগত ধর্ম তদ্বিশিষ্টত্বই হইল অনেকত্ব- 

বিশিষ্ট ভাবত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ । বিবিধবৈলক্ষণ্যবিশিষ্ট বস্তসমূহকে 
একটি শব্দের দ্বার! উল্লেখ করাই অনুগত ব্যবহার বলিয়! কথিত । অনুগত 

ব্যবহারের জন্য য়ং মনুষ্যঃ অয়্ং মনুস্তঃ এই প্রকার অনুগতপ্রতীতি স্বীকার 

করিতে হয়। অনুগত ব্যবহারসাধিকা অনুগত প্রতীতির বিষয়রূপে অনুগত 

ধর্ম অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অনুগত ধন্ম দুই প্রকার-জাতি ও 
উপাধি । যে অনুগত ধর্মে বাতির লক্ষণের সঙ্গতি বা সমন্বয় হয় সেই 

৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অনুগত ধন্ম জাতি বলিয়। অভিহিত হয়। আর ষে অনুগত ধর্ে জাতি 

লক্ষণের সঙ্গতি হয় না সেই অনুগত ধর্ম উপাধি বলিয়া কথিত হয় । উপাধি 
দুই প্রকার- অখণ্ডোপাধি ও সখগ্ডোপাধি। সামান্যত্ব, বিশেষত্ব ও সমবায়ত্ব 

এই অনুগত ধশন্মগুলিকে অখস্ডোপাধি বলে। দণ্ডিত্ব, নীলঘটত্ব প্রভৃতি 

অনুগত ধর্মসমূহকে সখণ্ডোপাধি বলে। দ্রব্যাদি সপ্তপদার্থের পরস্পর 
ভেদক অনুগত ধন্ম দ্রব্যত্ব, গুণত্ব ও কর্মত্ব এই তিনটি জাতি হইলেও সামান্যত্বাদি 

পদার্থ বিভীজক অনুগত ধর্মাসমূহ জাতি নয় বলিয়া! গ্রন্থকার উপাধি শব্দের 
দ্বারা পদার্থবিভাজক ধর্মের নির্দেশ করিয়াছেন । 

যদিও ঘট পট প্রভৃতি এক একটি ভ্রব্যে, এবং আকাশ, দিক্, কাল ও 

পরমাআ্মাতে অনেকত্ব ধর্ম না থাকায় অনেকত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব অবিদ্যমানহেতু 
সাধন্ম্যলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, কিন্তু তথাপি অনেকত্ববিশিষ্টভাবত্ব শবের 

পূর্বেবোক্ত পারিভাষিক অর্থ করায় অনেক ভাবপদার্থবৃত্তি যে পদার্থবিভাজক 

উপ্*ধি ন্মন্গতধম্ন দ্রব্ত্বাদি, তাহা! এক একটি ঘট পট প্রভৃতি দ্রব্যাদিতে 

এবং আকাশ, কাল, দিক্ ও পরমাত্মাতে বৃত্তি করায় সাধন্ম্য লক্ষণের উক্ত 

অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল । “সমবায়িত্ব” শব্দের অর্থ সমবায় সম্বন্ধের সম্বন্ধিত্ব 

অর্থাং অনুযোগিত্ব ও প্রতিযোণিত্ব অন্যতর সম্বন্ধে সমবায়বত্ব অর্থাং কোন 
পদার্থ সমবায়সন্বন্ধের অনুযোগী হইবে আবার কোন পদার্থ সমবায়ের 
প্রতিযোগী হইবে । কিন্তু সমবায়বত্ত অর্থাং সমবায়াশ্রয়ত্ব বা অনুযোগিতা 

সম্বন্ধে সমবায় বিশিষ্ট অথবা সমবায় সম্বন্ধের অনুযোগী এইরূপ অর্থ হইবে 

না। যেহেতু এইবূপ অর্থ স্বীকৃত হইলে সামান্যও বিশেষে উক্তসাধর্স্যের 

অব্যাপ্তি হইবে । কারণ সামান্য বা বিশেষ সমবায়ের অনুযোগী হয় ন। 

বা সামান্যাদিতে সমবায়াশ্রয়ত্ব নাই। আর “সমবায়িত্ব” শব্দের অর্থ সমবায় 

সন্বন্ধের সন্বদ্ধিত্ব অর্থাং সমবায়ের কেবল প্রতিযোগী এরূপ অর্থ স্বীকার 

করিলে আত্মা ও আকাশ প্রভৃতিতে উক্তসাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হয়, কারণ 

আত্মা ও গগন সমবায় সম্বন্ধে কোন স্থানে বা কুত্রাপি থাকে না বলিয়! উহারা 

. সমবায়ের প্রতিযোগী হয় না। এই নিমিত্ত এতাদৃশ অর্থ পরিহার করিয়! 

পূর্বেবাক্ত অর্থ গৃহীত হইবে । 

সত্তাবন্ত ইতি। দ্রব্য গুণও কর্মে সন্তা থাকে বলিয়া! উক্ত পদার্থত্রয়ের 

সত্তাবত্ব সাধর্ম্য । গুণাদি ইতি । দ্রব্যবৃতি গুপ ও ক্রিয়ার কারণ হুইল 

দ্রব্য । “কারণের প্রাকৃসত্1” অথবা] দ্রব্যের সহিত গুণ ও ক্রিয়ার সম্বন্ধ হইল 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ 6৭ 



আশ্রক্নাশ্রয়ীভাব । দ্রব্য হইল আশ্রয়, গুণ ও ক্রিয়। হইল আশ্রয়ী--“আশ্রয়ের 

প্রাকৃসত্তা এবং আশ্রয়ীর পরসত্তা” এই নিয়মবশতঃ দ্রব্যের উৎপত্িক্ষণে দ্রব্যে 

গুণ ও ক্রিয়ার অভাব থাকে বলিয়। উৎপত্তিকালীন ঘটাদি দ্রব্যে নিগুণত্ব 

ও নিক্ছ্রিয়ত্বরূপ গুণাদি সাধন্মেযর অতিব্যাপ্তি হয় এবং গগনে ক্রিয়ার অভাব 

থাকে বলিয়া গগনে নিক্ক্িয়ত্রপ গুণাদি-সাধন্মেের অভিব্যাপ্তি হয়। 

তথাপি গুণশূন্যত বা নিগুণত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ_ গুণবিশিষ্ট হটাদি 
দ্রব্যে অবৃত্তি যে গুণত্বাদি ধর্ম তদ্ ধন্মবত্ব। এবং ক্রিয়াশূন্যত্ব বা নিস্তিয়ত 

শবের পরিভাষিক অর্থ-কর্মবিশিষ্টঘটাদিদ্রব্যে অবিদ্যমান যে পদার্থ 

বিভাজক উপাধি-_-অনুগত ধর্ম গুণত্বাদি তদ্বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব। তথাহি 

গুণবিশিষ্ট বা কর্মবিশিষ্ট খটাদিদ্রব্যে ঘটত্বাদি ব1 দ্রব্যত্বাদি ধন্ম অবৃত্তি 

করে ন1, কিন্তু তাদ্শ ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি ধর্ম হইল পদার্থবিভীজক 

উপাধি-_-অনুগত ধন্মগুণত্বাদি, তদ্বত্ব বা গুণত্বাদিবত্ব গুণাদিতেই 
থাকে, সৃতরাং উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে নিষুণত্ব থাকিলেও গুণত্বাদি 

থাকে না বলিয়া উৎপত্তিকালীন ঘটাদিদ্রব্যে গুণাদি সাধন্মেের 

অতিব্যাপ্তি হইল না । অরকাশত্ব আকাশে থাকে, এবং আকাশে ক্তিয়। 

নাই বলিয়া আকাঁশত্ব কন্মবিশিষ্ট ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি ধন্ম হইলেও 

আকাশত্ব পদার্থবিভাজক উপাধি-_অনুগত ধন্মঁ নহে বলিয়া তাদ্বশ পদার্থ- 
বিভাজক-উপাধিপদের দ্বারা আকাশত্ব গৃহীত হইল নাঁ, কিন্তু কম্মবিশিষ্ট 

ঘটাদিদ্রব্যে অবৃত্তি পদার্থবিভীজক উপাধিপদের দ্বার গুণত্বাদি পরিগৃহীত 

হইল, তদ্বত্ব বা গুণত্ববত্ব আকাশে না থাকায় আকাশে গুণাদি সাধন্মের 

অতিব্যাপ্তি হইল না ॥ ১৪ ॥ 

মালান্দ্বিন্থীলাঙ্তু জ্বল আজ্মানুমী মলা: । 
আহিলাঘভজ্ঘসিলালা ্কাবহাতঅমূলানলল ॥ ২ 1। 

জাত্যাদি অর্থাৎ জাতি বা সামান্য, বিশেষ সমবায় ও অভাব এই চাঁরিটি 

পদার্থে জাতি থাকে না বলিয়া! উক্ত পদার্থচতুষ্টয়ের জাতিশৃন্যত্ব সাধন্ম্য। 

পারিমাগুল্য অর্থাং পরমাণুর পরিমাণ বা অনুপরিমাণ এতদ্ভিন্ন সকল 

পদার্থের কষ্ধ্রণতা কথিত হইয়াছে । পরমাণু ও দ্বযণ্ুক এই উভয় সাধারণই 

অনুপরিিমাণ, যেহেতু পরমাণুপরিম€ণের মত দ্বণুক পরিমাণও কোন বস্তর কারণ 
হয় না। অগুপরিাণপ ব। পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বাণুক পরিমাণ ভিন্ন সকল 
পদার্থের সাধশ্ম্য হইল কারণত্ব আর অণ্ুপরিমাণের সাধন্ম্য অকারণত ॥ ১৫ ॥ 

৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভানান্ধনি-_বালাল্যানঘিন্ফআতন আলাল্যাীলালিজপ্:। নাহিলাওতীলি। 
নাহিনাত্ভক্যনঘুদঙ্লাতাম্। জ্কাব্ঘার্ম লব্মিল্লালানিঅশ্ব: । আত্রদহিলার্ তত নল 

ক্রহসাণি ক্কাহালূ। লতি কাসযাহভম-ল্্য-নহিলাতাহজলন্ত আনন । ভল ল অজলললি, 

ঘহিলাতাভস ভন্র-অলালআলীমীনুক্তচ্ছরবিনাঘ-অনন্তঅলিষলানূ ১ অন্হাহজ্নহ মহু- 

কতনহ্তুজল্যহআাতুলহতঅ-সঅক্লান। হ্ন্ন নহললহলুঅহিনাআললীল্লিযঘালাল্য নিহীমাহল 
নয়া: | হুহুলণি শ্রীবিসতছী মিমঘহ্জ ন ক্ষাআতলূ। হ্বাঘলালবানাল্্ ল সংসাঅজি:, 
যাযলান ভিন্ন লান্ুমিলিক্কহঅমিতালিসাইঘীকলূ । আক্মদালকসতন্বী আল্ন-ঘহম- 
ল্ততহ্ত জ্কাত্ঘাত্রান, অহললহনু হিলাঘানাক্কাহাাজুীযল্। লহতাণি ল্কাহআন্লিআ- 

ন্াহাগাদাহায হঅল্ত। লল্ন, জ্বানানিহিক' সতবনা্ষাতলাযা শান্নাযী হজতশ্রানূ 

0৭ 

সামান্য ইত্যাদি-_সাঁমান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাবে সামান্য ব। জাতি 

থাকে না বলিয়। উক্ত সামান্যাদি পদার্থ চতুষ্টয়ের সাধন্মা হইল সামান্যাঁনধি- 
করণন্র ব। “ামান্যহীনত্ব । পারিমাগুল্য শব্েের অর্থ অণ্ুপরিমাঁণ, অনুপরিমাণ 

বা পরমাণুর পরিমাণ এবং দ্বযগুকপরিমাণ ভিন্ন সকল পদার্থের সাধন্ম্য হইল 
কারণতা। কিন্তু অণুপরিমাণ কোন পদার্থেরও কারণ হয় না। অণুপরিমাণ 

যদি কাহারও কারণ হইত, তাহা হইলে অনুপরিমাণ নিজের আশ্রয়ীভূত বা 
অধিকরণীভূত অনুদ্ধার৷ উৎপদ্যমান দ্বাপুকপরিমাঁণের উৎপদক বা জনক হইত। 

কিন্তু তাহা সম্ভব হয় না। কারণ এইরূপ নিয়ম আছে যে--পরিমাণ নিজের 

সমান জাতীয় অথচ নিজ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর পরিমাণের জনক 

হয়। কপালাদির পরিমাণ হইতে উৎপন্ন ঘটপরিমীণ ষেমন কপালাদির 
পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তর হয়। যে পরিমাণ বূপসংযোগে নিজের 
আশ্রয়ীভূত বস্তর প্রত্যক্ষ উৎপাঁদন করে তাহাকেই মহৎ পরিমাণ বলে । 

মহৎ পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ যেমন মহত্তর হয়, সেইরূপ অণু- 
পরিমাণ হইতে উৎপন্ন পরিমাণ অনুতর হইয়া পড়িবে । অণ্ুপরিমাঁণ অণু- 
জাতীয় এবং অথুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্রপরিমাঁণ উৎপন্ন 
“করিবে অর্থাং অণুপরিমাণ দ্বারা উৎপদ্যমান বা উৎপন্ন পরিমাণ অণুতর হইয়া 
পড়িবে । জড়ত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক জড়ত্ব, অন্ধের উৎকর্ষ যেন অধিক. 

অন্ধ এবং মূর্খত্বের উৎকর্ষ যেমন অধিক মূর্থত্ব, সেইরূপ অনুপরিমাঁণের উৎকর্ষ 
হইল অধুপরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্রপরিমাণ । কিন্ত অণুপরিমাণ হইতে উৎপন্ন 
দ্যধুকাদি-পরিমাণ, অধুপরিমাণ অপেক্ষ! বৃহত্তর পরিমাণ। অতএব অনু- 

“পরতাক্ষ খণ্ড ৪৯ 
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পরিমাণ দ্যণ্ুকাদির ব] দ্বণুকাদিপরিমাণের কারণ হইতে পারে না। কিন্ত 

অনুগতদ্বিত্বসংখ্য। দ্বাণ্ুকপরিমাণের উৎপাদক বা জনক হয়। কাল ও দিকের 

পরম মহং পরিমাণ (যাহ! অপেক্ষা বৃহত্তর পরিমাণ নাই), ইন্ট্রিয়ের 
অগ্োচর--অতীন্দ্রিক্ন জাতি পরমাপ্রত্বাদি ও বিশেষ পদার্থ ইহার] কাহারও 
কারণ হয় না। ঘটাদি বিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়্তা সম্বন্ধে ঘটাদি বিষয় 

কারণ হয় এই নিয়মবশতঃ ইন্ড্রিয়গোচর ঘটত্বাদি জাতি এবং মহৎ পরিমাণ 

স্ববিষয়ক প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। এই নিমিতই বিশ্বনাথ বলিলেন-- 

ইন্ড্রিয়ের অগোচর, পরমাণুত্।। দি জাতি, পরমমহৎ পরিমাণ ও বিশেষ পদার্থ 

প্রভৃতি কাহারও কারণ হয় না। উন্মুক্ত গবাক্ষে সৃষ্যকিরণে দৃশ্যমান ধুলিকণা- 

সমূহকে ত্রসরেণ্র বলে। এত্রসরেঘুর ষষ্ঠ ভাগকে পরমাণু বলে। এক একটি 
ত্রসরেথুতে ছয়টি পরমাণু থাকে । পরমাণু অতি সুল্সসহেতু অতীন্ত্রিয়, নিরবয়ব 
ও নিত্যপদার্থ। অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমাণুর অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় । 

গবাক্ষগত সৃষ্যকিরণে দৃশ্যমান অতি সূক্ষ্ম সুশ্ম ধুলিকণ। নিজের পরিমীণ 
অপেক্ষা অল্প বা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য দ্বারা উৎপন্ন হয়। বন্ত্র যেমন 

নিজের পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাঁণবিশিষ্ট তন্তর দ্বার! উৎপন্ন হয়। এ 

ধূলিকণাও সেইরপ স্বীয় পরিমাণ অপেক্ষা ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট স্বাবয়বের দ্বারা 
উৎপন্ন হয়। ত্রসরেণু একটি মহৎপরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্য !» মহৎপরিমাণবিশিষ্ট 

ঘটের জনক হওয়ায় কপাল যেমন সাবয়ব, মহং পরিমাণবিশিষ্ট ত্রসরেণুর 

জনক দ্বণুকও তেমনি সাবয়ব। & দ্যবুকের অবয়বই পরমাণু । পরমাণু 

অনুৎপন্ন দ্রব্য বলিয়! গণ্য । সুমেরু ও সর্ধপের আরম্তক পরমাধুসমূহের সংখ্যা- 

জনিত বৈষম্যই এ উভয়ের পরিমাণের তারতম্যের হেতু বা জনক । অতএব 

যে সৃষ্ক্মতম দ্রব্য, অনুৎপন্ন নিরবয়ব, নিত্য ও অবিভাজ্য তাহাই পরমাণু বলিয়া 

অভিহিত হয়। পরমাণুর বনুত্বসংখ্য। ত্রসরেথুর মহংপরিমাণ উৎপন্ন করিতে 

পারে না। জন্য দ্রব্যের বন্থত্বসংখ্যাই মহৎপরিমাঁণের উৎপাদক বা জনক হয় 

এই নিয়মই স্বীকৃত হয় । 

সাধারণতঃ বিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয় কারণ হয়। এবং সেখানে 

কারণীভূত জ্িষয়টি বর্তমান থাকে । যোগীদিগের ভবিষ্তাং ও অতীত বিষয়েরও 

প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষের কারণ ভবিষ্যং ও অতীতকালীন বিষয় সেখানে 

বর্তমান থাকে না,অথচ কারণের প্রাকৃসত্। এই নিয়ম আছে। এই নিমিত্তই 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন যে--যোগীদিগের বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়কে কারণ 

৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিয়। স্বীকার কর হয় না। এইজন্যই যোগীদিগের পারিমাগুল্য প্রত্যক্ষের 

প্রতি বিষয়ীভূত পারিমাগুল্য কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। 
লৌকিক প্রত্যক্ষে জ্ঞায়মান অর্থাৎ বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীতৃত সামান্য 

লক্ষণ, প্রযোজক সন্নিকর্ষ ব। সম্বন্ধ নহে কিন্তু সামান্য বিষয়ক জ্ঞানই প্রযোজক 

সন্বন্ধ। স্বৃতরাং অলৌকিক প্রত্যক্ষে পারিমাগুল্য সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষরূপে 
কারণ বলিয়। গণ্য হয় না। উদয়নাচার্্য বলিয়াছেন_জ্ঞানাদি ভিন্ন কারধ্যের 
প্রতি পারিমাগুল্যাদি কারণ হয় না। কিন্তু জ্ঞানাদির প্রতি পারিমাগুল্যাদি 

কারণ হয় । 

বর্তমান জ্ঞানের বিষয়ীভূত হেতুকে অনুমিতির কারণরূপে স্বীকার করা৷ 

হস না। কিন্ত হেতৃভৃত ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ বলিয়া নব্যেরা 

স্বীকার করেন। অতএব পারিমাগুল্য অনুমিতির করণ হয় না। এই নিমিত্ত 
অর্থাং এই অভিপ্রায়েই বলিয়াছেন-_নিরবয়ব, অতীন্দ্রিয়, পরমাণুত্বাদি জাতি 

ও বিশেখ্দ!্থ কোন পদার্থের প্রতি কারণ বলিয়! অভিহিত হয় না। 

আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহত্ব কারণ এবং শব্দের প্রতি 

আকাশেরও পরমমহত্ব কারণ হয়। অতএব পূর্বেব যে পরমমহৎ পরিমাণের 

কারণত। নাই এই কথা বল! হইয়ছে, তাহ! কাল ও দিকের পরম-মহৎ পরিমাণ 

কাহারও কারণ হয় না ইহাই বুঝিতে হইবে । অন্যথায় পরম মহৎ পরিমাণের 

অকারণত এই উক্তি অলীক হইয়া উঠিবে। 

কেহ কেহ বলেন-_ আত্মার মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহৎ 

পরিমাণেরও কারণতা নাই, ইহাই উদয়নাচাধ্যের অভিপ্রায়। কিন্তু এরূপ 

উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন-_পারিমাগুল্য 

ও পরমমহং পরিমাণাদি জ্ঞানাতিরিক্ত ভাবপদার্থের প্রতি কারণ হয় না। 

“ক রণত্বঞ্চ জ্ঞাতৃধর্ম্েতর্কাধ্যাপেক্ষয়েতি” এই উদয়নাচাধ্য রচিত কিরণাবলী- 
গ্রন্থের এই সংবাদ হইতে অবগত হওয়] যায় যে-জ্ঞাতার ধন্ম হইল জ্ঞানাদি, 

সেই জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবকাধ্যের প্রতি কারণত্ব পারিমাগুল্যভিন্ন সকল 

পদার্থের সাধর্থ্য। অতএব জ্ঞানাদিভিন্ন ভাবপদণর্থের প্রতি পারিমাগুল্য ও 

পরমমনুঃ পরিমাণের,অকারণত্ব এই উক্তির দ্বার জ্ঞানাদি ভাবপদার্থের প্রতি 

পারিমাগুল্য ও পরমমহৎ পরিমাণের কারণত্ব এই সংবাদ 985: 

কিরণাবলী! হইতে অবগত হওয়া যায়। স্কুতরাং পারিমাগুল্য ও পরমমহং 
পরিমাপাদির কোন পদার্থের প্রতি কারণত্ব নাই এইরূপ কথা! বল! অনুচিত । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৫১ 



অতএব আত্মার মানস প্রত্যক্ষের প্রতি আত্মার পরমমহং পরিমাণের কারণত্ 

স্বীকারে কোন বাধ। পরিলক্ষিত হয় না ॥ ১৫ ॥ 

ল্সঘাজিজ্তিহুল্সভ্য লিলা ব্ুল্লনঘিবা । 
কাতান মনিব লন লনিভর্ন অহিীলিললূ ॥॥ ৫ | 
অলনাধিক্কাঘার্ন মী অনখাচ্সজলনানিই্লুকলল্। 
হ্ন্র ল্যান ভৃলীমমুক্ত' লিলিঅনইনুললু ॥॥ ও |। 
মব্অলনর্ন কান" সনি ল্ নত অললানিজনন বল্ । 
বঙ্গাবল' জলক্ক ভিবীললাঞ্লা অহ নৃলীজ ভ্বা।॥ ৫৫।। 

প্রমার করণ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত । আর অসাধারণ কারণই করণ বলিয়া 

কঘিত। এখন কারণের জ্ঞান ব্যতীত করণপদার্থ সম্যকৃরূপে বোধিত হইবে 

না। এই জন্য বিশ্বনাথ কারণের সামান্য লক্ষণ বলিতেছেন-_-যাহ। কারে/ৎ- 

পত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণাবচ্ছেদে কাধ্যতাঁবচ্ছেদকসন্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

নিয়ত বর্তমান থাকে এবং অন্যথাসিদ্ধশুন্য হয়, তাহারই কারণত্ব হয়। যে 

সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে কাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে । যেমন তস্ততে 

পটরূপকাধ্য সমবায় সম্বন্ধে উৎপন্ন হয় বলিয়া এখানে সমবায় কাধ্যতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ। আর যে আশ্রয়ে কার্য উৎপন্ন হয় তাহান্ডে কাধ্যাধিকরণ বলে । 

যেমন তন্ততে পটকাধ্য উৎপন্ন হয় বলিয়। তস্তকে কাধ্যাধিকরণ বলে । যে 

ক্ষণটিতে পটাদি কাধ্য উৎপন্ন হয় তাহার পূর্ববক্ষণটিকেই অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ 

বলা হয়। এবং কাঁরণতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে নিয়ত বৃত্তি বা 

বর্তমান করে এইরূপ বুঝিতে হইবে । যাহ! অর্থাৎ কারণটি কাধ্যাধিকরণে 

যে সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্যের উৎপাদক হয় তাহাকে-_সেই সম্বন্ধকে কারণতা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। কারণভেদে কাঁরণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

যেমন পটরূপ কার্য্ের অধিকরণে তন্ততে কারণীভূত তত্ত তাদাত্মযসম্বন্ধে 

থাকে । অতএব প্লটের প্রতি তন্ত কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ 

হইবে তাদাত্ময। আর পটের প্রতি তস্তসংযোগ কারণ হইলে কারণতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ হইর্চে সমবায়, যেহেতু পটরূপ কাধোর অধিকবরুণে তস্তুতে কারণ 
তস্তসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । এইভাবে কারণভেদে কারণতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধও ভিন্ন ভিন্ন হয়। 

যে যে বস্ত কার্য্যোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে কার্য্যাধিকরণে নিয়ত 

৫২ ভাঁষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বর্তমান না থাকিলেও কাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে, তত্তদৃভিন্ন সকল বস্তুই 

অন্যথাসিদ্ধ। যেমন ঘটাদ্দিরূপকাধ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত মৃত্তিকা, কুম্তকার, 

দণ্ড প্রভৃতি বস্তুসমূহের তাদৃশ উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন, কিন্ত রাসভাদি 

বস্ত ব্যতীতও ঘট।দিকাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে । এইজন্য ঘটাদিকাধ্য 

সন্বন্ধে রাসভাদি অন্যথাঁসিদ্ধ। অন্যথাঁসিদ্ধের ধন্নকে অন্যথাসিদ্ধি বলে। 

অন্যথাসিদ্ধিশৃন্য শব্দের অর্থ__যে বস্ত ব্যতিরেকে যে কাধ্য সিদ্ধ অর্থ।ং উৎপন্ন 

হয় না সেই বস্ত সেই কাধ্যসন্বন্ধে অন্যথাসিদ্ধিশুম্য । কারণের লক্ষণে 
“অন্যথাসিদ্ধিশূহ্যা” এই বিশেষণপদ সন্নিবেশিত না করিলে আকাশাদি 

বস্তজাত সকল কাধ্যেরই নিয়তপূর্বববর্তীহেতু সমস্ত কাধ্যের প্রতি কারণ 
হই উঠিবে। বিশেষ্তদল নিবেশ না করিলে গৌরবদোষ হয়। 

কারণ ঘটাদি কাধ্যের প্রতি কারণীভূত দণগ্াদি বস্তভিন্ন সকল পদার্থই 

উক্তকাধ্য সম্বন্ধে ন্তথাসিদ্ধ বলিয়৷ “উহ নহে উহা নহে” এইভাবে কারণের 

লক্ষণে অনেক অনিয়ত পূর্বববর্তী অন্যথাসিদ্ধের ভেদকূট নিবেশ জন্য গৌরব 
দোষ হয় । কিন্তু উক্ত বিশেষ্যদল নিবেশ করিলে অনেক অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে 

অনেকগুলি অনিয় তপুর্বব বন্তিতার অভাববশতঃ ভেদকুট নিবেশের অপ্রয়োজনহেতু 
লক্ষণের অনেক ল।ঘব হয় । বস্ততঃ যে বস্ত থাকিলে যে কাধ্য উৎপন্ন হয় 

এবং যে বস্ত না থাকিলে যে কাধ্য উৎপন্ন হয় না, সেই বস্তই সেই কাধ্যের 

প্রতি কারণ। এই কারণ তিন প্রকার ॥ ১৬॥ 

বিভাঁজক ধন্মের দ্বারাই বিভাগ হয়। যেমন পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রভৃতি 

ধন্ম দ্রব্যের বিভাজক। দ্রব্য হইল বিডাজ্য এবং দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতা- 

বচ্ছেদক ধন্ম। যে ধন্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদকের সাক্ষাদ্দ"প্য ও পরস্পর 

বিরুদ্ধ হয় সেই ধন্মকে বিভাজক ধশ্ম কহে। পৃথিবীত্ব ও জলত্ব প্রমুখ 

ধর্মসমৃহ বিভাজ্যতাবচ্ছেদক দ্রব/ত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও পরম্পর বিরুদ্ধ 
হওয়ায় উক্ত পৃথিবীত্বাদি ধন্মসমূহ দ্রব্যের বিভাজক হইয়াছে । এই বিভাজক 

ধশ্মগুলিকে অবলম্বন করিয়াই নয়প্রকার দ্রব্যের বিভীগ প্রদশিত হইয়াছে । 

প্রকৃতস্থলে কারণের বিভাগে বিভাজ্য হইল কারণ এবং বিভাজ্যতা' বচ্ছেদক 

হঈল কারণত্ব। সমন্বায়িকারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব এই 

তিনটি হইল বিভাজক ধন্নম। এই তিনটি বিভাজক ধম্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

কারণত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য হইলেও উত্ বিভাজক ধর্মত্রয় পরস্পর বিরুদ্ধ 

নয় বলিয়া উহার কারণের বিভাঁজক হইতে পারিল না। যেছেতু সমবায়ি- 
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কারণত্ব, অসমবায়িকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব পরম্পর বিরুদ্ধ হয় না । একই 
অধিকরণে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম থাকে না । কিন্তু একই পদার্থ সমবায়িকারণ 

ও নিমিত্কারণ অথবা অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ হইয়। থাকে । 

যেমন, অবয়ব ঘটের সমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে অবয়ব নিমিত কারণ 

হয়। কপালদ্বয়ের সংযোগ ঘটের প্রতি অসমবায়িকারণ এবং প্রত্যক্ষ 

জ্ঞানের প্রতি কপালদ্বয়সংষোগ নিমিত্তকারণ হয়। অতএব উক্ত তিনটি 

ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ নহে । এইজন্যেই উক্ত তিনটি ধন্ম কারণত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপায হইলেও কারণের বিভাজক হইল না। সমবায়িকারণত, অসমবায়ি 

কারণত1 ও নিমিত্তকারণতা ভেদে কারণত তিন প্রকার । অতএব কারণত্ব 

হইল বিভাজ্য এবং বিভাজ্যতাবচ্ছেদক হইল কারণতাত্ব। সমবায়িকারণতাত্ব, 

অসমবাপ্লিকীরণতাত্ব ও নিমিত্তকারণতাত্ব এই তিনটি হইল বিভাজক ধন্ম । 

এই বিভাজক ধন্মাত্রয় বিভাজ্যতাবচ্ছেদকি কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য ও 

পরস্পর বিরুদ্ধ হইয়াছে । উক্ত বিভাজক ধর্মত্রয়ের দ্বারা কারণতার ত্রেবিধ্য 

কথিত হইয়াছে । এই ন্যায়রীতি অবলম্বন করিয়াই বিশ্বনাথ কারিকায় 

বলিলেন-_-“কারণত্বং ত্রৈবিধ্যং পরিকীন্তিতম্” । এবং করিকায় বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন- স্যায়শাস্ত্রের নীতি বা রীতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন-_ 

সমবায়িকারণতা, অসমবায়িকারণত। ও নিমিত্ত কারণত1 ভেদে কারণতা তিন 

প্রকার ॥১৭॥ 

কারণতার ত্রেবিধ্যের জন্য কারণে ত্রেবিধ্যের ব্যবহার হয়। এইরূপ 

ব্যবহারকে লক্ষ্য করিয়াই গ্রন্থকার কারিকায়--“জ্ঞেয়ং তু সমবায়িজনকং” 

এইভাবে কারণের বিভাগ করিয়াছেন_-যাহাতে অর্থাৎ সমবায়িকারণীভূত 

যে দ্রব্যে সমবায় সন্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্যকে সমবায়িকারণ 

বলিয়! জানিবে। এইরূপ বলাতে ইহাঁও বোঁধিত হইল যে--দ্রব্যই সমবায়ি- 

কারণ হয়, অন্যপদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। 

“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয় কাধ্যটি উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি সমবায়ি- 

কারণ হয়” সমবায়িকারণের লক্ষণের এইরূপ অর্থটি নির্দোষ হইল না। যেহেতু 
“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্যটি কাধ্যের 

অধিকরণ হইবে, কাধ্যের অধিকরণ কারণরূপে কথিত হয় নাই। কারণের 

সামান্য লক্ষণে কথিত হইয়াছে যে-_অন্যথাসিদ্ধিশুস্য হইয়1 কার্য্যতাবচ্ছেদক 
সম্বন্ধে কার্যাধিকরণে যে বস্তটি নিয়মিত বা নিয়ত থাকিবে, সেই বস্তি 
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কারণ বলিয়া গণ্য হইবে । অতএব সমবায়িকারণের লক্ষণটির অর্থ এইভাবে 
করিতে 'হইবে-_যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, এবং সেই 
কাধ্যাধিকরণে দ্রব্যে নিয়ত বর্তমান থাকিবে অর্থাৎ কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে 

বৃত্তি করে সেই দ্রব্যই সমবায়িকারণ হয় । কাধ্যাধিকরণে যে সম্বন্ধে থাকিলে 

কারণ হয়, সেই সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হয় । সমবায়িকারণ স্থলে কারণতাবচ্ছেদক 

সম্বন্ধ হয় তাদাতআ্স্য। তাহা হইলে সমবায়িকারণের লক্ষণটির ফলিতার্থ হইল 

এইরূপ--সমবায় সম্বন্ধে কার্যযাধিকরণে তাদাতআ্ম্য সম্বন্ধে যে দ্রব্য থাকে সেই 

ত্রব্যই সমবায়িকারণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন কপালদ্বয় ঘটের সমবায়ি- 

কারণ, তন্ত পটের সমবায়িকারণ । কপালদ্বয়--অবয়ব, ঘট--অবয়বী 

এবং তন্ত-_অবয়ব, পট--অবয়বী। অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ হইল 

সমবায় । সমবায় সম্বন্ধে ঘটরূপ কাধ্যের অধিকরণে কপালদ্বয়ে তাদাত্ময- 

সম্বন্ধে কপালদ্বয় থাকে বলিয়। কপালদ্বয় ঘটের প্রতি সমবায়িকারণ হয় । 

স্ব স্ব-এ তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে এবং সমবায় সম্বন্ধে পটরূপ কাধ্যের অধিকরণে 

তস্তাতে তাদাত্মযসন্বন্ধে তন্ত থাকে বলিয়া তন্ত পটের সমবায়িকারণ হয় । 

এইভাবে ঘটাঁদি ঘটা দিগতরূপের প্রতি সমবায়িকারণ হয় । 

স্ব-সমবায্সিকারণে সমবায়সম্থন্ধে থাকিয়া! যে বস্ত কাধ্য উৎপন্ন করে, 

তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে এইটি অসমবায়ি কারণের সামান্য লক্ষণ । 

বিশেষ লক্ষণটকে এইভাবে বলিতে হইবে--যে কারণটি কার্যের সহিত 

অথব। কারণের সহিত একই অধিকরণে--সমবায়ি কারণে সমবায় সম্বন্ধে 

থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন করে তাহাকে অসমবায়ি কারণ বলে। যেমন তস্ত- 

সংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ এবং তন্তরূপ পটরূপের্ অসমবায়ি কারণ 

হয়। ততন্তসংযোগ সমবাক্সিকারণীভূতে তত্ততে সমবায় সমন্ধে থাকিয়? 

পটবূপ কাধ্য উৎপন্ন করে বলিয়। পটকাধ্যের প্রতি তন্তসংযোগ অসমবাক়ি- 

কারণ হয়। তন্তপংযোগ যেমন সমবায় সম্বন্ধে তন্ততে থাকে, সেইরূপ 

অবয্পবীরূপ পট ও অবয়বাত্মক তন্ততে সমবায়সন্বন্ধে থাকে । তন্তসংযোগরূপ 

কারণটি, পটাতআ্মক কাধ্যের সহিত পটের সমবায়িকারণীভূতে একাধি- 

করণে তন্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। পটকাধা উৎপন্ন করিতেছে । 

এবং তস্তরূপ স্বসমবাক়সিকারণে তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া পটরূপ 

উৎপন্ন করিতেছে । যেমন তন্তুরূপ স্থসমবায়িকীরণ তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে 

সেইরূপ পটরূপের সমবাস্ি কারণ পট ও তস্ততে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 
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তস্ত বূপাত্মককারণটি কাধ্যভূতপটরূপের সমবায়িকারণীভূত পটের সহিত 
সমবায়িকারণীভূতে একাধিকরণে তত্তরতে স্বসমবায়িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া 
পটরূপাত্মক কার্য উৎপন্ন করিতেছে । এইটি হইল দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ। 

যে পদার্থটি যে কাধ্যের সমবায়িকারণ নহে, অসমবায়ি কারণও নহে অথচ 

কারণ হয় সেই পদার্থ সেই কাধ্যের তৃতীয়ভূত নিমিতকাঁরণ বলিয়! কথিত 

হয়। যথণ পটের প্রতি তুরী, বেমা, ঈশ্বরীয় জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি এবং ঘটকাধ্যের 

প্রতি কুলালচক্তর প্রভৃতি । অসমবায়ি কারণনাশে কাধ্য নাশ হয় ॥১৮। 

নু কাহ্ঘাত্র কিন? আল লাহু অন্যপ্রীনি। লহ্স জ্কাহঘাত্রহ। লললি। 

অলনাতিকাহ্ণী আবল্প' সত্সাবন্ধ' ্কাহঘা লিবীযমঅললাধিক্কাংআজনিতশ্র: । অনস্গ অন্বদি 

ত্তবীলন্্তলযীব্যানা নহাললাধিক্যাহঘাত হ্আাতু, নবষাহীনালদি অনিঘালাম্ববলনাঘি- 

ক্রাান্ন হ্যা, স্বালাভীনালণি হত্ভাব্বঅললাধিক্কাহঘাত্ হআাল্, লখ্বাঘি হ্াললাহি- 

ক্কাহঘাকতছ্াটী ভ্তকীলল্ুবঘীবাসিঘল ইযল্। ভ্তহীনল্তুধীযাভত ভ্তহীঘতুর্বঘীা সলি 

আঅজমন্রাধিক্কাহঘা লক | ঘ্ত্র লবাহ্ক্ষিলনি নবাভ্নন্হাবাজননাতিক্কাতঘা খানভবীনিলি 

লজবুক্তাগমাঅিলআাধিল্তাহ্তাক্তহাতী লক ইযল্। আহ্দনিহীনযুঞ্ঞালা তত জ্তুসাদি 

অলনাঘিক্কাআব্ন লাব্তি। বিন লক্িল্স আালাল্যভতগ্বদী ইযলীন । অঙ্গ লনামি- 

ক্রান্তী সব্াবল্ল জিনির্ন ক্কাম্বীল্কাতথসআজতঘা, ক্কাহতীক্ষাপ্রসব্াউজা ল্ল। আন 

অখা-_ভন্রাহ্ক সলি.করনাজর্ঁযীবাহ্ক্িলবললাধিক্কাহ্তান্ | লস ক্া্ঘতা ঘঞুল অন্ত 

ক্কাহআস জনাক্তন্লনীবাভবরক্ষহ্ললূ কান্ত সহআালিহক্তি। লিক্রী অখা-_ঘন্ুক্ধন সলি 

করনাভজননবলশ্রাধিজ্ঞাহঘাম্ ৷ হত্রবান্রক্ধনাহিত্র পলি ঘললাধিক্কা্ঘা ঘত্ুহবীন অল 

ক্রণাভনহ্স ঘৃক্ধবিনন্ ক্ষণাকত দক্সাবলিহ্নি। লখান্ন ভ্বত্িন্ ঝলন্বাযঘচ্ল্ীল, 

ন্নিনু হলর-বললা মি-অদনিলতন-নল্্রনলি ক্বভিনীওপ:। হথস্ব কার্মীকাখ-্জাহ্থা- 
ক্কাখ্রন্নিনহ সতাবভ্যা অললাধিক্কাহণী সআল্ন ক্কাহঘা হ্বালাহিলিল্ললঘললাঘিক্কাহ্আা- 

লিলি জালান্যজ্হাত পহ্যনবিন্রম। আঞফ্ণাঁ অলনাজিজ্কাহঘাললনাসিক্যাহআঞ্যা ঘহ 

সিল্ল কাত লুলীঘ নিদিভকাহআলিজর্থ: ॥২-২০। 

কারণত্ব কাহাকে বলে ? এই আশঙ্কা সমাধানের জন্য বিশ্বনাথ কারিকায় 

বলিলেন-__“অন্যথ।” ইত্যাদি গ্রন্থ । যাহা অন্যথাসিদ্ধি শুন্য হইয়1 কাষ্যোৎ- 

পত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণাবচ্ছেদে কাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

কারণতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে নিয়ত বর্তমান থাকে তাহারই কারণত্ব বলিয়' 
স্বীকৃত হয় ইহাই কারণত্বের সামান্য লক্ষণ । তাহার কারণত্বের ॥১৬॥ 

তত্র ইতি। সেই সমবায়িকারণে প্রত্যাসন্ন অর্থাৎ সম্বন্ধবিশিষ্ট যে কারণ 

৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



তাহাই দ্বিতীয় কারণ অসমবায়ী নামক । এই অসমবাঁয়ি কারণের লক্ষণটি 
এইভাবে স্বীকার করিলে যদিও পটের প্রতি তুরী ও তন্ত সংযোগের অসমবায়ি 
কারণত্বের উৎপত্তি হয়, এবং অভিঘাত ও নোদনের প্রতি বেগ ও স্পর্শের 

যথাক্রমে অসমবায়িকারণত। হয়, এবং ইচ্ছ ও প্রবৃত্তির প্রতি জ্ঞান ও ইচ্ছার 

যথাক্রমে অনসমবায়িকাঁরণতা হয়। তথাপি পটের অসমবায়িকারণ 

লক্ষণে তুরী-তন্তসংযোগভিন্নত্ব এই বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে অর্থাং 

পটের সমবায়িকারণে তত্ততে তস্তসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়। 

তুরী ও তন্তসংযোগ পটের অসমবায়ি কারণ হইতে পারে, কিন্তু বস্তৃতঃ 
তুরী ও তন্তসংযোগকে পটের অসমবায়িকারণরূপে স্বীকার করা যায় না। 

কারণ “অসমবায়িকীরণনাশে কাধ্যনাশ হয়” ইহাই নিয়ম । কিন্তু তুরী- 

তন্ত সংযোগের নাশের পর পটরূপ কাধ্যের নাশ পরিলক্ষিত হয় না, এই 

ক।রণেই তুরী-তন্ত-সংযোগ পটের অসমবায়িকারণ বলিয় স্বীকৃত হয় না। 

এই অভিপ্রায়েই বিশ্বনাথ বলিয়াছেন--পটের অসমবায়িকীরণের লক্ষণে 

তুরী-তন্ত সংযোগভিন্নত্ব নিবেশ করিতে হইবে । তুরীতন্ত-সংযোগ কিন্ত 

তুরী ও পট সংযে!গের প্রতি অসমবায়ি কারণ হইবেই। কারণ তুরী-তস্ত 
সংযোগের ন।শ হইলে তুরী ও পটের সংযোগ বিনষ্ট হয় । 

এইবুপ বেগ জন্য বেগের প্রতি এবং বেগ জন্য স্পন্দনের প্রতি বেগাদিও 

অসমবায়ি কারণ হইবেই। যেহেতু বেগাদির নাশ হইলে উক্ত কাধ্যসমূহেরও 

নাশ হইয়া থাকে । অতএব এ সমস্ত কাধ্যের অর্থা অভিঘাত, নোদন, ইচ্ছা ও 

প্রবৃত্তি প্রভৃতির অসমবায়িকারণের লক্ষণে তং তং ভেদ অর্থাৎ বেগ, স্পর্শ, 

জ্ঞান ও ইচ্ছ! প্রভৃতির ভেদ নিবেশ করিতে হইবে । অর্থা যদিও অভিঘাতের 

প্রতি বেগ অসমবায়িকারণ হয়, নোদনের প্রতি স্পর্শ অসমবায়িকারণ হয়, 

ইচ্ছার প্রতি জ্ঞান অসমবায্িকারণ হয়, এবং প্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছা অসমবায়ি- 

কারণ হয় । তথাপি উক্ত অসমবায়িকারণের লক্ষণে যথাক্রমে বেগভিন্নত্ে 

সতি, স্পর্শভিন্নত্বে সতি, জ্ঞ।নভিন্নত্বে সতি, ইচ্ছাভিন্নত্বে সতি, এইরূপ 

বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । যেহেতু “অসমবাক্সিকারণ নাশে 

কাধ্য নাশ হয়” এরূপ ব্যাপ্তি এ সকল স্থানে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্ত 

আত্মার জ্ঞান ইচ্ছ] প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলির কোন কাধ্যের প্রতিই 

অসমবায়িকারণত্ব নাই, এইজন্য অসমবায়িকারণের সামান্য লক্ষণে 

«আত্মবিশেষগুণভিন্নত্বে সতি” এইরূপ বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । 

প্রত্যক্ষখণ্ডুম্ ৫৭ 



অসমবার়িকারণস্থলে সমবায়িকারণে প্রত্যাসত্তি--সন্বন্ধ দুই প্রকার হয় ॥ 

যথ। কাধ্যৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাং যে কারণটি কাধ্যের সহিত একই অধিকরণে-- 

সমবায়িকারণে সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন করে সেই কারণটিকে 

প্রথম অসমবায়িকারণ বলা হয়। উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে--ঘটাদির 

প্রতি কপালসংযোগাদি অসমবায়িকারণ। এখানে কপালসংযোগরূপ 

কারণটি ঘটাত্সক কাধ্যের সহিত একই অধিকরণে-__সমবায়িকারণে কপালে 

সমবায় সম্বন্ধে থাকিয়। ঘটাত্মক কাধ্য উৎপন্ন করিতেছে । 

কারণৈকার্থপ্রত্যাসত্তি অর্থাং যে কারণটি কারণের সহিত একই অধিকরণে 

( সমবায়িকারণে ) স্বসমবায্িসমবেতত্ব সম্বন্ধে থাকিয়া কার্য উৎপন্ন করে 
তাহাকে দ্বিতীক্প অসমবায়িকারণ বলে। উদাহরণরূপে বলা হইয়াছে _ 

ঘটরূপের প্রতি কপালরূপ অসমবায়িকারণ। ঘটগতরূপের প্রতি ঘট সমবায়ি- 

কারণ, সেই সমবায়িকারণীভূত ঘটের সহিত কপালরূপের একই অধিকরণে 

কপালে প্রত্যাসত্তি আছে। এই প্রত্যাসত্তি সম্বন্ধ হইল স্বসমবায়িসমবেতত্ব । 

স্ব-পদের দ্বারা কপালবূপ গৃহীত হয় স্বসমবায়ী হইল কপাল, কপালে সমবেত 

ঘট, তাদশসমবেততৃ ঘটে থাকায় “সন্বন্ধসত্বে সন্বন্ধিসত্ব1” এই নিয়মবশতঃ 

স্বমমবায়িসমবেতত্ব সন্বন্ধে কপালরূপ, কাঁধ্যভূত ঘটবূপের সমবাঁয়িকারণীভূতে 

ঘটে আছে। আর কপালরপ স্থসমবায়িকারণে কপালে সমবায় সম্বন্ধে থাকে । 

যে কারণট স্বসমবায়িকাঁরুণে সমবায় সন্বন্ধে থাকিয়া এবং স্বকাফ্্যের 

সমবায়ীভূত কারণে স্বসমবায়ি সমবেততব সম্বন্ধে থাকিয়া কাধ্য উৎপন্ন করে 

সেই কারণট দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়। পরিগণিত হয় ইহাই ফলিতার্থ। 

এই দ্বিতীয্ন অসমবায়িকারণের লক্ষণটি ন৷ করিলে ঘটব্ধপের প্রতি কপালরূপের 

অসমবায়িকারণত্বের অনুপপত্তি হইত । কোনস্থলে- প্রথম অসমবায়ি কারণস্থলে 

সমবায় সম্বন্ধে স্বকার্যের সমবায়িকারণে বৃত্তিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ 

এবং দ্বিতীয় অসমবায়িকারণস্থলে স্বসমবায্িসমবেতত্ব সম্বন্ধে স্বকাধ্যের 

সমবায়িকারণে বৃত্তিমান্ পদার্থই অসমবায়িকারণ ইহাই ভাবার্থঃ। এইরূপে 

কা্ধ্যৈকার্থ ও কারণৈকার্থ এই ছইয়ের অন্যতরসন্বন্ধে সমবায়িক।রণে প্রত্যাসন্ন 

অর্থাং সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মার জ্ঞানাদি বিশেষ গুণ ভিন্ন কারণকে অসমবায়ি- 

কারণ বলে' ইহাই সম্নবায়িকারণের সামান্য লক্ষণরূপে অভিহিত হইল । 

সমবায়িকারণত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব এই ছুই প্রকার কারণত্ব ভিন্ন তৃতীয় 

কারণত্বই হইল নিমিত্তকারণত্ব ॥ ১৬-১৮ ॥ 

৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘল অন ঘু্লমান:, ্কাঘালাহান লা শত । 

অল্দ সলি ঘুক্বমান জান অন্যু্ন মাননিষালমূ ॥।৫8।। 

অলন্ক' সলি ঘুল্লললিলামনবিজ্লান ল মত মুক্তার । 
জলিবি্নঘাদি অ্নলিনলানহসন্ত দুল্বলানিল: |1০|| 

হি সস্ত্রান্সশালিত্তা হ্ঘভকলান্কিলালিমলূ। 
স্তান্রী বুততভনাহি ল্িবী্লদি হহালল্ |২৫।। 
বুলীনল্তু মল পাল হ্কুাত-জলন্গীওহ: | 
ঘস্্রণী বাজসাবি: ভ্সাইবীচলানহসন্ষংলজী |1৭২।। 

বিশ্বনাথ অন্যথাসিদ্ধঘটিত কারণের সামান্য লক্ষণ বলিয়৷ অন্যথা সিদ্ধ পদার্থ- 

সমূহের পরিচয় দিতেছেন-_“যেন সহ” ইত্যাদি কারিক। দ্বার] । 

যাহার সহিত কারণের পূর্ববভাব অর্থাং যাহার সহিতই যে কাধ্যের প্রতি 

যাহার যাহার পূর্বববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয় সেই কাধ্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ 

অন্বাথাসিদ্ধ বলিয়া! কথিত হয়। 

কারণকে গ্রহণ করিয়াই অর্থাং কাধ্যের কারণীভূত পদার্থকে দ্বার করিয়াই 

যাহার বা যে ষে পদার্থের কাধ্যের প্রতি পূর্ববভাব-_পুর্বববৃত্তিত্বের জ্ঞান হয়, 

সেই কাধ্যের প্রতি সেই সেই পদার্থ অন্যথ1 সিদ্ধ বলিয়। গণ্য হয় । 

কাধোর প্রতি যাহার পূর্বজ্ঞান, অন্থের প্রতি পুর্ববভাবজ্ঞানের-__পূর্ববনৃতিত্ব- 

জ্ঞানের পর হয় অর্থা ষে কাধ্যের প্রতি যে পদার্থের নিয়তপুর্বববৃত্তিতজ্ঞান 

অন্যকোন কাধ্যের নিয়তপূর্ববৃত্তিত্ব জ্ঞানের পরই অবগত হওয়া যায়, 

সেই পদার্থ সেই কাধ্যের প্রতি অন্তথাসিদ্ধ বলিয়। অভিহিত হয়। 

কারণের প্রতি পূর্বববন্তিতা অবগত না হইয়া! ষাহার কাধ্যের প্রতি পূর্বব- 

বৃত্তিতা গৃহীত ন৷ হয় তাহাকে সেই কাধ্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলে। যাহারা 

নিয়ত বা নিয়মিত আবশ্যক পূর্ববর্তী অর্থ কার্য্ের উৎপত্তিতে যে সকল 

পদার্থ নিয়তপূর্বববৃত্ি হয়, তাহাদের মধ্যে যাহার] অবশ্য ক১প্ত তাহার! কারধ্যের 

কারণ হয়, তদ্ভিন্ন পদার্থসমূহ অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হয়। এই পাঁচটি 

অন্যথাসিদ্ধ। দগুত্বাৰি প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। ঘটাদির প্রতি দণ্ডরূপাদি দ্বিতীয় 

অন্যথাসিদ্ধ, আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ, কুম্ভকারের পিতা চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ । 
ঘটদি নিশ্নাণের নিমিত্ত ম্বত্তিকাঁদি আনয়নে নিযুক্ত রীসভাদি পঞ্চম অন্যথা- 

সিদ্ধ । উক্ত পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধিটিই আবশ্যক অর্থাং 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ৫৯ 



পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই কারণেতরপদার্থসমূহ বোধিত হইবে ॥ ১৯-২২॥ 

ইহানীলন্যখানিজ্ত ক্ষিতলা ণহাখ্া' হাছ-_-ঈনলি | অনু ক্কাঙ্য' সনি 

ক্রাৰ্আহ্স দৃতত্রতর্টিনা ধন কৃদিঘা মৃহ্থার, অনু. কার্য" সলি লঙ্গুনলল্যপ্বালিভ্ুলিব্যর্থ: 

যথা তু মলি হগজলিলি । লিলীয়নল্নশ্বাবিভুনাই__কাহ্ঘামিনি । যহ্স হনালল্চ্তা 

অন্নয-ভ্যলিই্ী নল ক, ্ষিল্ত্ু ক্যাহ্আালাহাবলর আল্লঘ-তঅলিইল্কী ঘৃষ্া ব, 
লহুল্যাখািভুল্। অগা হ্গ্কনমূ। ন্রনীযলাহ্-অল্ম সতীলি। অন্য সলি 

নৃতরনলি ঘৃহ্থীীন অহ অন্ ক্গাচ্ঘ' সলি ঘৃত্অলিতত হৃষ্থাব, লহ ললু জ্ঞাহত' সলি 

ন্যখাঝিভুলমূ। যখা ঘত্াহিল্ক সনি আকাহাহ্স। লহ ভি ঘন্তাহ্কি সলি 

ক্কাহআন্বলাজ্জাহাবনঅহতআানু | জাল্কাহাংত্র ছি হাজ্হঅলনাধিক্কাহঘাত্রম | ঘ্নস্ব লহ 

হাহ সলি ক্ঞাহঘাতত ঘৃহ্ীত্বিতর ঘন্তাহ্ সি অনন্্হ সাল্ানলব্মহ্ল্যখরা বিল । 

লব হাজ্হাপযঘবন লহ ্সাতাংন ক্কা অল্যধাবিজিহ্িলি নত? ঘস্থপীলি বৃহাতা। 

লন্বু আন্কাহাঙ্স হান্ব সলি অনন্ত ক্ষিননভ্উহ্ক্মিলি শন । কনংলাহ্কি নিহীম- 

নহাখাঁননি। 

নবত্ুখলন্যশ্াবিজ্ুনা্- জনন সলীলি। অনুক্কাহপ্রঅলঙ্ক সনি ঘুলবিরন লা 

ঘুতন্থভি গৃহহীন অহ অনু জাত পলি ঘৃক্মঅভিত ভরা দৃত্বন্তিতত হাঙ্গাবি, লঙ্স লন 

ক্রাযপ্র" সলি অন্যশ্বাধিজুতবরমূ । খা জ্কুালপিত্তঘন্ত সলি, লব্গন্ি স্তুভ্তাল্তণিনৃনন 

ঘব্ুসলি অলক্ষন5ল্ঘগানিত্তি:, স্তুক্তা্তংলন টা অলক ত্তু ইচ্তাদলি:, জ্কুকাভনাসহা 

ঘত সনি অলক্গলালু। 

দস্বনলল্যাক্সিভলাহ_ অনিহিজলিলি।  অন্বহযনক্যল-লিযল-ঘুভ্নলতিল ঘ্ত্র 
ক্া্ঘবলখন লজিন্লনন্যখাবিভুলিতগ্: । অলঘত সব্অহী নল ক্াহতাল, অলকলল্যতর- 

মল্যখাবিভুদূ। লঙ্গন্তি লন্ুতঅললহযন্ক্যম', বীলানকব্রত্যতরনল্বশ্ানিভুম। ন ন্ম 
শঘহীত কি নিলিবালন্থলিনি নাভযমূ। লহুততত্রজাবী: ক্কাহঘানানন্টহ্ক্তল ভাঘনানূ। 

কারলাহিহিলি। অন্ঘন্জ্যমকি' সনি হার লিন তভিতলক্বি, লস্াদি লভৃঘ 

জাজীষ সলি বিজুক্কাহঘামান ইভাহিজিইন লহ্ত্যকহনি ঝঙ্কলন হাঅলী5লঅধালিজ হলি 

লান:। ঘ্বিন্তু হলি । বেদ্তু দস্ন্ত অল্যশাবিভু স্ব লব দত্রশী5ল্যশ্াতিভু আনহযন্ক- 

জ্বীলন নইন্বা ন্হ্লাগ্ল্বান। লগ্নি হুগভাহিসিহশ্রহযন্ভুমলিষলঘৃত্অজিজিইত্র জ্কামকঘ- 

বচন হ্তভ্তআাবিক্কনক্তখ্াজিভ্তন। ন ন্ব ঘবীত্ী ক্কি শিলিবনক্রলিলি ন্লাভ্যমূ। 

হুও্ভতত্ত চান হতভঘতিল-নহঘহাযা: অকত্র-্অক্ষভ্ৰলী বীহতাল। ঘৃলল্ঈম্বানঘি 

আললত ন্নহিলাখংন বললি 0৭ৎ-২২)। 

অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান না থাকিলে কারণের সামান্যলক্ষণের ঘটক অন্যথা- 

৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সিদ্ধিশৃন্যের বা অশ্যথাসিদ্ধাভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। যেহেতু 

অভাবজ্ঞানের প্রতি প্রতিযোগী জ্ঞান কারণ হয়। সুতরাং কারণীভৃত 

প্রতিযোগী অন্যথাসিদ্ধির জ্ঞান ব্যতীত উক্ত অভাবের জ্ঞান হইতে পারে না। 

এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ “ইদানী” মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা কোন্ কোন্ পদার্থ 

অন্যথখশসিদ্ধ বলিয়! গণ্য তাহাই বলিতেছেন। 

যে কাধ্যের প্রতি কারণের পূর্বববৃত্তিতা যেরূপে অর্থাৎ যে ধর্ম পুরস্কারে 
গৃহীত হয়, সেই ধর্মই সেই কাধ্যের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ বলিয়! কথিত হয় । 

যেমন ঘটাত্মক কাধ্যের প্রতি দণ্ডত্ব প্রথম অন্যথাসিদ্ধ। যেহেতু ঘটকাধ্যের 
প্রতি দণ্ুত্বরূপেই দণ্ড কারণ হয়, কিন্ত দ্রব্যত্ব বা পদার্থত্বাদিরপে দণ্ড কারণ 

বলিয়া স্বীকৃত হয় না, কারণ অন্যুনানতিরিক্তবৃত্তি ধর্মই অবচ্ছেদক হইয়। 
থাকে । অতএব কারণাবচ্ছেদক ধন্মসমূহই প্রথম অন্যথাসিদ্ধ হয় । 

দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধা বলিতেছেন-_“কারণ” মিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

য।খার স্বতন্ত্রভাবে-নিরপেক্ষভাবে অর্থাং অন্যকে অপেক্ষা না করিয়া 

কাধ্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেক নাই, কিন্তু স্বকারণকে অপেক্ষা ব! দ্বার 

করিয়। কাধ্যের প্রতি অন্বয় ব্যতিরেকশালী হয় অর্থাং যে পদার্থটি নিজের 

কারণীভূত পদার্থট থাকিলেই থাকে, আর নিজের কারণীভূত বস্তটি না 
থাকিলে থাকে না, সেই পদার্ঘটি স্বকারণ জন্য পদার্থাআক কাধ্যের প্রতি দ্বিতীয় 

অন্যথাসিদ্ধ হয় । যেমন ঘটের প্রতি দগুরূপারদি। দণ্ড থাকিলে ঘট উৎপন্ন 

হয় (অন্বয় ), দণ্ড না থাকিলে ঘট উৎপন্ন হয় না (ব্যতিরেক)। অতএব 

দণ্ডের ঘটের সহিত নিরপেক্ষভাবে অন্বয়-ব্যতিরেক 'আছে, দণ্ডের অন্বয় 

ব্তিরেক আছে বলিয়াই দণ্ডরূপেরও অন্বয়-ব্যতিরেক হইতেছে । অতএব 

দেখা যাইতেছে যে--দণ্ড যদি অন্বয়-ব্যতিরেকশাল হয়, তাহ। হইলে দণ্ড- 

রূপও অন্বয় ব্যতিরেকশালী হইবে । সুতরাং দণ্ডরূপ দণ্ডকে আশ্রয় বা 

দ্রার করিয়াই ঘটের সহিত অন্বয় ব্যতিরেকশ!লী হয়, নিরপেক্ষভাবে হয় ন৷ 

এই কারণে দণগ্ুরূপ ঘটের প্রতি দ্বিতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। 

তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ বলিতেছেন__-“অন্যং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । প্রথমে 

অন্তের অর্থাং প্রকৃত :ঘটাদি কাধ্যভিনন কাধ্যান্তরের প্রতি যে পদার্থের 

পূর্বববৃতিত্ব বা কারণত্ব গ্রহণ করিয়1 পরে ঘটাঁদি কাধ্যের প্রতি উক্ত পদার্থের 

ূর্বববৃত্তত্ব গৃহীত হয়, সেই পদার্থ ঘটাদি কাধ্যের প্রতি তৃতীয় অন্যথা সিদ্ধ 

বলিয়। পরিগণিত হয় । যেমন ঘটাদি কাধে)র প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথা- 
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সিদ্ধ। যেহেতু প্রথমে প্রকৃত ঘটাদি কাধ্য ভিন্ন কাধ্যান্তরভূত শবের প্রতি 
আকাশের শব্ধ সমবায়িকারণত্বরূপে বা আকাশত্বরূপে পূর্বববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব 

গ্রহণ করিয়া পরে ঘটাদি কাধ্যের প্রতি আকাশের পূর্বববৃত্তিত্ব বা কারণত্ব 

গৃহীত হইয়াছে বলিয়1 ঘটাদি কাধ্যের প্রতি আকাশ তৃতীয় অন্যথাসিদ্ধ 

হইল। ঘটের প্রতি শব্ের সমবায়িকারণত্বরূপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত 

ন] হইয়। শবাশ্রয়ত্বরপে আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে আকশ কোন্ 

অন্যথাসিদ্ধ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-যদি 

আকাশ শব্দের সমবায়িকারণ বলিয়। স্বীকৃত ন। হইয়! কেবল শব্দাশ্রয় বলিয়' 

স্বীকৃত হয়, তাহা? হইলে প্রকৃত ঘটখদি কাধ্য ভিন্ন কাধ্যান্তর--শবের প্রতি 

কারণত্ব গৃহীত না হওয়ায় আকাশ তৃতীয় অন্যথ।সিদ্ধ বলিয়! গণ্য হইবে 

না, কিন্তু পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া গ্বহীত হইবে । যদি বল শবের প্রতি 

আকাশ কারণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে এ কারণতার অবচ্ছেদক ধন্ম কোন্ 

পদার্থ হইবে £ অর্থাং কারণত] কিঞ্চিদ্ ধর্ম।বচ্ছিন্ন হয়, নিরবচ্ছিন্ন কারণতা 

হয় না। এখন আকাশ নিষ্ঠকারণতা কিঞ্চিদি ধন্মাবচ্ছিন্ন নহে এরূপ যদি 

বল তাহ! হইলে আকাশে শব্দের কারণত। থাকিতে পারে না, যেহেতু 

নিরবচ্ছিন্ন কারণত। গৃহীত ব৷ স্বীকৃত হইলে অন্য পদার্থ হইতেও শব উৎপন্ন 

হইতে পারিত। এবং “কেবল শব্ের প্রতি আকাশই ন্রারণ” এরূপ কারণের 

নিয়ম বা ব্যাপ্তিও থাকিত না, কিন্তু উক্ত নিয়ম নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন। 

অতএব শবের প্রতি আকাশের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে এঁ কারণতার অবচ্ছেদক 

ধর্ম কোন্ পদার্থ হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন__ 

আকাশে “ক” প্রভৃতি ধ্বন্যাতআমক শব্বসকল ব| বর্ণসকল থাকে বলিয়া 

আকাশ কবান্ খবান্ ইত্যার্দিরূপে কথিত হয় বলিয়! কবত্ব, খবত্ব বা “ক” 

“খ” ই সেই কারণতার অবচ্ছেদক ধরন্ম। বর্ণসকল অনেক হেতু আকাশ 

কবান্ খবান্ প্রভৃতি প্রয়োগবশতঃ কবত্ব খবত্ব প্রভৃতি ধন্মসমূহ উহার 
অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হইলে গৌরব দোষ হয় এবং বর্ণসমূহ অনিত্যবশতঃ 
সার্ববকালিক হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন বিশেষ পদার্থ অর্থাৎ 

আকাশব্যক্তিত্র বা আকাশগত পরম মহ্ত্বরূপ গুণবিশেষ অথবা আকাশগত 

তদেকত্বরূপ সংখ্যাবিশেষই অবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়৷ পারগণিত হইবে । চতুর্থ 

অন্যথাপিদ্ধের বিষয় বলিতেছেন-_-“জনকং প্রতি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । 

যে কাধ্যের কারণীভূত পদার্থের প্রতি যে পদার্থের পুর্বববৃত্তিত্বজ্ঞান বা 
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কারণত্ জ্ঞান গৃহীত হওয়ায় কার্য্ের প্রতি সেই পদার্থের পূর্বববৃত্তিত্বজ্ঞান বা 
কারণত্জ্ঞান গৃহীত হয় সেই কাধ্যের প্রতি সেই পদার্থ চতুর্থ অন্যথাসিদ্ধ 

বলিয়। কথিত হয়। যেমন ঘটকাধ্যের প্রতি কুস্তকারের পিতা অন্যথাসিদ্ধ । 

যেহেতু এখানে ঘটকাঁধ্যের কারণ কুস্তকারের প্রতি কুস্তাকার পিতার পুর্বব-, 

রৃত্তিতবজ্ঞ/ন বা কারণত্বজ্ঞান গৃহীত হওয়ায় ঘটকাধ্যের প্রতি কুম্তকার পিতার 

পূর্বববৃতিত্বজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, স্বৃতরাং ঘটকাধ্যের প্রতি কুম্তকার পিতা 
অন্যথাসিদ্ধ হইয়াছে । ঘটকাধ্যের প্রতি কুলালপিতৃত্বরূপে কুলালপিতার 

কারণত্ব গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে ঘটের প্রতি কুলাল পিত1 অন্যথাসিদ্ধ হয় । 

কিন্তু ঘটের প্রতি কুলালত্বরূপে কুলাল পিতার কারণত্ব গৃহীত্ব হইলে ইফ্টীপত্তি 

অর্থ।ং কুলালত্বরূপে কুলালপিতার ঘটকাধ্যের প্রতি কারণত্বসিদ্ধ আছে 

যেহেতু কুলাল মাত্রই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়! স্বীকৃত হয় । 

পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের কথা বলিতেছেন-_-“অতিরিক্তমি”্ত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! । 

যে পদের কার্যের প্রতি নিয়তপুর্বববৃত্তিত্ব অবশ্যই পরিলক্ষিত হয় এবং 

যে পদাথেরি নিয়তপূর্বববৃত্তিতব স্বীকৃত না হইলে কাধ্যোৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় না, 

সেই অবশ্য স্বীকৃত নিয়ত পূর্ববর্তী পদার্থ ভিন্ন সকল পদার্থই পঞ্চম অন্যথা- 

সিদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়। অতএব অর্থাং অবশ্যস্বীকৃতনিয় তপূর্বববৃত্তিভিন্ন- 

পদার্থের অন্যথাসিদ্ধত্ব স্বীকৃত হওয়ায় প্রতক্ষের প্রতি মহত্ব কারণরূপে অবশ 

স্বীকৃত হয় এবং অনেক দ্রব্যতবু অর্থাং অগ্রু ভিন্ন দ্রব্ত্ব অন্যথাসিদ্ধ বলিয়া 

গণ্য হয়। মহত্ব ও অনেক দ্রব্যত্ব--অণুভিন্ন দ্রব্যত্ব সমানাধিকরণ বৃত্তি বলিয়া 

অনেক দ্রব্যতবকে কারণরূপে স্বীকারে ক্ষতি কি? এই শশা বারণের নিমিত্ত 

«“নচ” ইত্যাদি গ্রন্থের বিষয় উপস্থাপিত করিতেছেন । উক্ত উক্তির বৈপরীত্যে 

কি বিনিগমনা আছে? অর্থাৎ প্রতক্ষের প্রতি অনেক দ্রব্যত্ব কারণ 

এবং মহত্ব অনাথাসিদ্ধ এরূপ না বলিয়। প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, আর 

অনেক দ্রব্ত্ব-অণুভিন্ন দ্রব্ত্ব এরূপ বিপরীত কথনবিষয়ে একপক্ষ সাধিকা 

কি যুক্তি আছে ? কোন যুক্তি তে৷ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে 
, পারা যায় না। যেহেতু মহত্ব কারণরপে স্বীকৃত হইলে মহ্ত্বত্ব কারণতাবচ্ছেদক 

ধর্ম হয়, আর অনেকদ্রব্যত্ব কারণ বলিয় স্বীকৃত হইলে কারণতাবচ্ছেদক ধর্ম 

অনেক ত্রব্যত্বত্ব হয়। মহ্ত্বত্ব, অনেক দ্রব্যত্বত্ব অপেক্ষা শরীরকৃতলঘুধন্ম অর্থাৎ 

অনেক দ্রব্যত্বত্ব ধর্টি অনেকতব ঘটিত হওয়ায় একত্বভেদ প্রভৃতি পদার্থস্তরের 

দ্রব্যত্বত্বাংশে ভান হওয়ায় অনেক দ্রব্ত্বত্ব কারণরূপে স্বীষ্ষৃত হইলে গৌরব 
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দোষ হয়। আর মহত্ব কারণ বলিয়া গণ্য হইলে লাঘব হয়। ইহাই এখানে 

একপক্ষসাধিক! যুক্তি । 

রাঁসভদি ইতি--যে ঘটবিশেষের প্রতি রাসভের বা গর্দভের নিয়ত- 

পূর্ববৃত্তিতা আছে সেখানেও সেই ঘটজাতীয় কাধ্যের অর্থাৎ ঘটসাধারণের 

প্রতি কারণ বলিয়া! সিদ্ধ ব! নিশ্চিত দণ্ড প্রভৃতির দ্বারাই সেই ঘটব্যক্তিরও 

উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া! রাসভাদি অন্যথাসিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ বা 

ফলিতার্থ । 

এই পাঁচটি অন্যথাসিদ্ধের মধ্যে পঞ্চম অন্তথাসিদ্ধ অবশ্যই স্বীকার্্য 

বস্ত। যেহেতু এই পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর চারিটি অন্যথাসিদ্ধ 
সংগৃহীত হয়। যেমন কারণরূপে অবশ্য স্বীকাধ্য কাধ্যের নিয়তপূর্বববৃত্তি 

দণ্ডাদি দ্বারাই ঘটাদি কাধ্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় বলিয়া দণুতাদি অন্যথাসিদ্ধ- 

রূপে স্বীকৃত হয় । 

যদি বল উক্ত উক্তির বিপরীতভাবে কথনে কি বিনিগমনা আছে ? অর্থাং 

ঘটাদি কাধ্যের প্রতি দণগ্ুত্ব কারণ আর দণ্ড অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে না বলিয়। 

ঘটাদি কাধ্যের প্রতি দণ্ড কারণ আর দগুত্ব অন্যথাসিদ্ধ এইভাবে কথনে 

একপক্ষ সাধিকা যুক্তি তে! পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার ন]। 

কারণ ঘটের প্রতি দণ্ড যে সম্বন্ধে কারণ হয়, ঘটের প্রতি দণগুত্ব তাহ! অপেক্ষা 

গুরুতর সম্বন্ধে কারণ হয় । অতএব দগুত্ব ঘটাদি কার্যের প্রতি কারণ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে দণ্ড্ঘটিত গুরূতর পরম্পর। সম্বন্ধ কল্পন[জন্য গৌরব দোষ হয়। 

তথাহি সমবায় সম্বন্ধে ঘটের প্রতি দণ্ড স্বজন্য ভ্রমিমত্ত সম্বন্ধে অথবা স্বজন্য চক্র- 

ভ্রমণজন্য-কপালদক়শ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। আর সমবায় সম্বন্ধে ঘটের 

প্রতি দণ্ড ত্ব স্বাশ্রয় জন্য ভ্রমিমত্ব সম্বন্ধে অথবা স্বাশ্রয় দণ্ডজন্য- চক্র ভ্রমণ জন্য- 

কপালছয়াশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে কারণ হয়। অতএব দণ্ডের কারণত্ব স্বীকারে 

কারণত। ঘটক সম্বন্ধ লঘূ বা লাঘব হয় বলিয়া দণ্ডই ঘটের প্রতি কারণ বলিয়! 

অবশ্যই স্বীকৃত হইয়াছে । এবং দণগুত্বের ঘটের প্রতি কারণত্ব স্বীকারে 

কারণতাঘটক সম্বন্ধ জন্য গৌরবদোষ হয় বলিয়া দণ্ডত্বই ঘটকাধ্যের অন্যথা- 

সিদ্ধ বলিষ্ক& অভিহিত হ্য়। এইরূপ বিনিগমনা এখানে পরিদৃষ্ট হয় । 

এইভাবে পঞ্চম অন্যথাসিদ্ধের দ্বারাই অপর অন্যথাসিদ্ধ সমূহের চরিতাথ-তা। 

পরিলক্ষিত হয় ।- উক্ত কারণতাঘটক স্বপদের দ্বারা যথাক্রমে দণ্ড ও দণ্ডত্ব 

গৃহীত হয় ॥ ১৯-২২॥ 

৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘললানিক্কাহতাত্ ঈভ্সহসঈবিবিষ ঘল্ | 
মৃঘক্কলাশন্তুতি নী ঘলঘাচ্মবলনাদি ইন্ুলল |২ই।। 

“যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কাধ্য উৎপন্ন হয় সেই দ্রব্য সমবায়িকারণ 

হয়।” ইহার দ্বারা বোধিত হয় যে সমবায্িকাঁরণত্ব কেবল দ্রবে)রই সাধর্ম্য 

হয় অর্থাং দ্রব্ই সমবায্সিকারণ হয়, অন্য পদার্থ সমবাযক়্সিকারণ হয় না। 

যে দ্রব্যে সমবায় সম্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কাধ্যাধিকরণে দ্রব্যে তাদাত্ম্য 

সম্বন্ধে যে থাকে তাহাই সমবাঁয়িকারণ বলিয়! কথিত হয়। অতএব 

দ্রবা ভিন্ন অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হইতে পারে না। 

যে কারণটি স্বকাধ্যের সহিত অথবা স্বকার্যের সময়ায়িকারণের সহিত একই 

অধিকরণে-স্ব-সমায়িকারণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে । নিত/- 

গুণভিন্ন সকল গুণ হইল ভাঁবাত্সক কাধ্যগুণ এবং কন্মমাত্রই ভাবাত্মক কার্য । 

এই ভাবাত্মক কাধ্যগুণ দুই প্রকার--কারণগুণোতৎপন্ন ও অকারণগুণোংপন্ন । 

যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়__-সমবায়িকারণীভূতদ্রব্যগত গুণের দ্বার! 
উৎপন্ন হয় .তাহাদিগকে কারণগুণোতপন্ন গুণ কহে। যেমন তন্তরূপাদির 

দ্বারা পটরূপার্দি উৎপন্ন হয় বলিয়] পটরূপাদি হইল কারণগুণোওপন্নগুণ। 

আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়-_-সমবায়িকারণীভূতদ্রব্যগত গুণের দ্বারা 

উৎপন্ন হয় না তাহাদিগকে অকারণগুণোৎপন্ন গুণ বল। হয় । যেমন-_ঘটের- 

পাঁকজরূপের প্রতি পাক হইল অসমবায়সিকরণ। পাকজরূপের আশ্রয়-__সম- 
বায়িকীরণীভূত ঘটাতআ্বকদ্রব্গতশ্যামগুণের দ্বারা উৎপন্ন হয় না বলিয়া পাকজ- 

বূপকে অকারণগুণোতপন্ন গুণ বলে । এবং জ্ঞান, ইচ্ছা! '€ শব এই গুণগুলির 

আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মা ও আকাশ নিত্য পদার্থ বলিয়। উহ্বারা কাহারও প্রতি- 

সমবায়সিকারণ হয় লা, এইজন্য জ্ঞানাদিগুণসমূহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়। 

গণ্য হয়। 

অসমবায়িকারণত্ব কেবল গুণ ও কন্মের সাধশ্ব্য অর্থাত কেবল ভাবাত্মক 

কাধ্যগুণ ও কর্ম অপমবায়িকারণ হয় । কারণগুণোত্পন্ন গুণের অসমবায়ি- 

কাঁরণত্বের উপপত্তির জন্থই যে কারণটি স্বকার্যের সমবায়িকারণের সহিত একই 

অধিকরণে-স্বলমবায়িকাঁরণে থাকে তাহাকে অসমবায়িকারণ বলিয়! স্বীকার 

কর! হয় । এইরূপ সমবাক্সিকারণের দ্বিতীয় লক্ষণ করা হইল । এখানে স্বকার্যের 

সমবায়িকারণীতৃত দ্রব্যে পটাদিতে অসমবায়িকারণটি স্বসমবায়িসমবেতত্বসম্বন্ধে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৬৫ 
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থাকে, এবং একই অধিকরণে-__দ্বসমবায়িকারপীভূতদ্রব্যে তত্তপ্রভৃতিতে 

অসমবায়িকারণটি ও স্বকাধ্যের সমবায়িকারণীভূত পটাদি সমবায় সম্বন্ধে 

থাকে ॥ ২৩ ॥ 

অলপ্রাধীলি। ভ্তচ্ছমূ। ঘুঘান্ষহললি। অজনশ্রাধিজ্ঞাঘাত্র বুঘা-ক্মমিলানা 

শল্য") লত্তু ঘুগ-কম্মণী: বাশন্যনিত্ঘস লান্দক্ন্। অখলা অজনলাবিল্কাগেনূলি- 

জলালিল্লজানিলতন লহ্থঃ। লন স্ালাহীলালঅমনবািকাহতআতন্বনিহইডনি ( ল গ্বালি:) 

লাতসামি ২২) 

“গুণকর্মা” ইত্যাদি গ্রন্থের তাৎপর্যযার্থ--অপমবায়িক!রণত্ব গুণ ও কন্ম ভিন্ন 

সকল পদার্থের বৈধন্ব্য কিস্ত গুণ ও কন্মের সাধন্ম্য নহে । অর্থাং অসমবায়ি- 

কারণত্ব গুণ ও কন্ম ভিন্ন যাবতীয় পদার্থে খাকিবে না, কিন্তু সকল গুণ ও কন্মে 

থাকিবে এইরূপ অভিমতও নৈয়ায়িকের নহে। সাধন্ব্যপ্রকরণে বৈধন্ম্যকথন 

অসঙ্গত, এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন__-“অথবেশতি গ্রন্থ । অসমবায়িকারণ যে 

সকল বিশেষগুণ ও কম্মবিশেষ তাহাতে বর্তমান যে সত্বাভিন্ন গুণত্ব ও কর্মত্ব 

জাতি সেই জাতিমত্বই অসমবায়িকাঁরণত্ব শব্ধের পারিভাষিক অর্থ । অতএব 

আত্মাদির বিশেষ গুণ নিত্যপদার্থ জ্বানাদি ও গগনপরিমাণে অসমবায়িকারণত্ব 

সাধারণতঃ না থাকিলেও উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণে অব্যাপ্তি হইল না । যেহেতু 

গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্বানাদিতে উক্ত পারিভাষিক অসমবায়ি- 

কারণত্ব আছে । কারণ গগনপরিমাণও আত্মাদির বিশেষ গুণ জ্ঞানাদি গুণ- 

পদার্থ হেতু গুণত্বজাতি বিশিষ্ট হইয়াছে । সুতরাং গগনপরিমাণ ও আত্মাদির 

বিশেষ গুণ জ্ঞানাদিতে অব্যাপ্তিবারণের জন্য অসমবায়িকারণত্বের উক্ত পারি- 

ভাষিক অর্থ কথিত হইল । উক্ত লক্ষণের ঘটক বৃত্তিত্ব ও জাতিমত্ত্র সমবায় 

সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথায় কালিক সম্বন্ধে ভ্রব্যত্বাদি লইয়] দ্রব্যে অতি- 

ব্যাপ্তি হইবে ॥ ২৩ ॥ 

অন্সঙ্গ লিতনন্ভ্কস আগিবতমিন্ীল্স | 

হিতঘাহীলা লনালাল্লু রুন্সত্ব-মৃতাদীতিতা ||| 
অন্যত্র অর্থাং পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দিক্, 

আত্মা ও মঞ্চ এই নিত্য দ্রব্গুলি ভিন্ন যাবতীয় পদার্থের আশ্রিত সাধন্ম্য । 

কাঁলিকবিশেষণত] ভিন্ন সমবায়াদি যে কোন সম্বন্ধে বৃত্তিমত্বই আশ্রিতত্ব শবের 

অর্থ। অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে সকল বস্তুই কালে থাকে এই নিয়ম- 

৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বশতঃই উক্ত নিত্যদ্রব্যসমূহও কালিকবিশেষণতাি সম্বন্ধে কালাদিতে থাকে 
বলিয়। আশ্রিতত্ব নিত্যদ্রব্যেরও সাধন্ম্য হইয়া পড়ে । 

ক্ষিত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা বিশেষ করিয় দ্রব্যের সাধর্ম্যের কথ বলিতেছেন-- 

পৃথিবী প্রভৃতি নয়টি দ্রব্যের দ্রব্যত্ব বা ভ্রব্ত্ববত্ত ও গুণযোগিত্ব অর্থাৎ আশ্রিতত্ব 

বা গুণবত্ব সাধর্ম্য। গুণসমানাধিকরণ-দ্রব্যত্ব্যাপ্যপৃথিবীত্বাদি-জাতিমত্তই 

গুণবত্ব শর্ষের বিবক্ষিত অর্থ । অতএব উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘটাদিতে গুণবন্তৃ 

রূপ সাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হইল না ॥২৪॥ 

অল্যলগলি | লিভ্যন্রন্ঘাতি হলাঘলাক্ষাহাহীলি নিন্ায় আগগিলত বাঘ লিতশ্রঃ। 

আগগিঅতল্ত্ জলবাআাছিলল্খল গ্ুভিদত, লিহীমতলঘা লিত্ঘালানমঘি জাজাহী স্থনঃ | 
হহানী' লন্হহীত নিহাভ্য বাঘজ্য 'অনন্তুনাহমব- হ্িবসাকীলালিলি । ভনচম্ 0২৩ 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ুর পরমাণু, আকাশ, কাল, দ্লিক্, আত্মা ও মন এই 

সকল নিত্যদ্রব্য ভিন্ন যাবতীয় (সকল) বস্তরই আশ্রিতত্ব সাঁধন্ম্য । সমবায়াদি 

সম্বন্ধে বৃর্তিমত্বই আশ্রিতত্বশব্দের অর্থ । অন্যথায় কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে 

নিত্যদ্রব্য ও কালাদিতে থাকায় নিত্যদ্রব্যেরও আশ্রিতত্ব সাধর্ম্য হইয়া! পড়ে । 

এখন বিশেষ করিয়! দ্রব্যের সাধ্যের কথা বলিতে আরম্ভ করিতেছেন-_ 

“ক্ষিত্যাদি” গ্রন্থের দ্বার] । ইহার অর্থ স্বখবোধ্য হেতু সুস্পষ্ট ॥ ২৪ ॥ 

হিবিজল্ত লা বস: অলী মল হ্নন্ন | 

অহা-নহহন-মুীন-ক্ষিলা-ন্াগ্ঘা অলী 0২511 

পৃথিবী, জল, তেজঃ, বামু ও মন এই পাঁচটি দ্রব্যের পরত্ববত্ব, অপরত্ববত্ব, 

মূর্তত্ব, ক্রিয়াবত্ত ও বেগবত্ব বা বেগাশ্রয়ত্ব এইগুলি সাধন্ম্য বলিয়া কথিত । 
মূর্তত্-শব্দের অর্থ_-_অপকৃষ্টপরিমাণবত্ত । যে পরিমাণের সীম! আছে, সেই 

পরিমাঁণকে অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে । আকাশ, কাল, আত্মা ও দিকৃ 

ইহাদের পরিমাণের সীম! নাই বলিয়] উহার! অপকৃষ$ণ পরিমাঁণবান্ নহে । এই 

নিমিত্ত উহার! মূর্তপদার্থ বলয়! অভিহিত হইল না ॥ ২৫। 

ছিলিহিলি। দৃ্রিতঘন্বজীনাস্থললঘাঁ নহানহবনলত লূত ক্গিযানতন্ন ঈবাশ্রততস্ব 
জাঘচ্যমূ। নন্মযল ঘহাহী নহলপ্তশ না লীব্দল্ল, লঙ্গাম্যামিহিলি শরাহযলূ। 

ঘংপাহিবলালা ঘিক্ষঘা-জ্যভ্যাচঘজালিলহলয লিলহলবালু। মূর্হলঘন্কুচতু- 

ণহিলাগনভত্রনূ। লন বনানীত্র, বাবানাহ্িহিমাতাভ্য জ্কনীগনি অণকৃভ্তরম্রামালান। 

প্রতাক্ধণ্ডম্ ৬৭ 



মুক্রনন্ জনন জল্নঘমানাপিক্কঘা-ল্মন্যাচ্য-জালিদংনূ। যানত্থ ঈললত্- 

ুলি-্রহযবতজ্যায-আলিলততত্ব শীঘঘলূ 1২4) 

ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চদ্রব্যের সাধর্ম্যের কথা! বলিতেছেন--“ক্ষিতি” ইত্যাদি 

গ্রন্থের ছার । পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই পাঁচট দ্রব্যের পরত্ববত্ব, 

অপরত্ববত্ব, মূর্ত্ব, ক্রিয়াবত্ব ও বেগবত্ব সাধর্ম্য । পরত্ব দুই প্রকার-_-দৈশিক 
পরত্ব অর্থাং দূরত্ব, আর কালিক পরত্ব অর্থাং জোন্ঠত্ব। এইভাবে অপরত্বও ছুই 

প্রকার-দৈশিক অপরত্ব অর্থাৎ সন্নিকৃষ্টত্ব আর কালিক অপরত্ব অর্থাৎ 

কনিষ্ঠত্ব। যদি বল যে ঘটাদিতে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব উৎপন্ন হয় নাই সেই 
ঘটাদিতে কালকৃত পরত্ব ও অপরত্ব রূপ সাধশ্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। এদূপ 

বলিতে পার না। কারণ পরত্বাদির সমানাধিকরণ অর্থাৎ পরত্বাদির সহিত 

একাধিকরণে বর্তমান যে দ্রব্যতুব্যাপ্য পৃথিবীত্ব, ঘটত্বাদি জাতি, তাদ্বশ জাতি- 

মত্বই পরত্বাপরত্ববত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । উক্ত ঘটে পরত্বাদির অভাব 

থাঁকিলেও তাদ্বশজাতিমত্ব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি হইল না। “পর- 

ত্বাদিসমানাধিকরণদ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিমত্্্ এখানে “সমানাধিকরণ” পদার্থের 

ঘটক “বৃতি” ও “জাতিমত্্” সমবায় সম্বন্ধে বলিতে হইবে । অন্যথা আত্মত্ব 

কালকৃত পরত্বাধিকরণে ঘটাদিতে কালিকবিশেষণত সম্বন্ধে বৃত্তি করে অথচ 

আত্মত্ব দ্রব্যতৃব্যাপ্য জাতি বলিয়৷ গ্রাহা হওয়।য় এবং আত্মত্ববত্ব বা আত্মত্ 

আত্মাতে থাকায় আত্মাতে উক্ত পারিভাষিক পরত্বূপ সাধর্খ্যের অতিব্যাপ্তি 

হয়। কিন্তু সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি এরূপ বলিলে আত্মত্ব দ্রব্ত্বব্যাপ্য জাতি 

হইলেও পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যাদিতে সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি করে না বলিয়। উক্ত 
অতিব্যাপ্তি দৃরীতঁত হইল বা হয় না। এবং সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্ব” এইরূপ 
না বলিলে জন্যগুণাদিতে উক্ত পারিভাষিক সাধশ্ম্যের অতিব্যাপ্তি হয় ; 

যেহেতু পরত্বাধিকরণে পৃথিব্যার্দিতে সমবায় সম্বন্ধে বর্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্য- 
জাতি ঘটত্বাি হইয়াছে, সেই ঘটত্ববত্ব কালিক সম্বন্ধে জন্য গুণাদিতে 

থাকে । এখন সমবায় সম্বন্ধে “জাতিমত্্* এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় 

না। কারণ তাদৃশ পারিভাষিক জাঁতিমত্ত্ব অর্থাৎ ঘটত্ববত্ব সমবায় সম্বন্ধে 

জন্য গুথাদিতে থাকে না, কিন্তু ঘটাত্মক পৃথিবীতে থাকে । “জন্তানাং জনকো 

কালই” এই কারিকানুসারতঃ নিত্য ও অনিত্য সকল বস্তই কালিক সম্বন্ধে 

জন্য পদার্থে ও মহাকালে বর্তমান করে। এই নিমিত্তই “জন্যগুণাদিতেই” 
অতিব্যাপ্তি প্রদশ্রিত হইয়াছে । 

৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



মূর্তত্ব শব্ধের অর্থ-অপকৃষ্টপরিমাণবন্ব। যে পরিমাণের সীমা আছে, 
সেই পরিমাণকেই অপকৃষ্ট অর্থাৎ ক্ষুদ্র পরিমাণ বলে। সেই অপকৃষ্ট 
পরিমাণবত্ব পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনের সাধর্ম্য বলিয়া! অভিহিত হয়। 

আকাশ, কাল, আত্ম, দিক্ ও পরমাণু এইসকল বিভপদার্থের পরিমাণ পৃথিবী 

প্রভৃতি জন্যপদার্থগত পরিমাণ অপেক্ষা অপকৃষ্ট অর্থা ক্ষুদ্র নহে বলিয়া 
আকাশাদি পরিমাণ অপকৃষ্ট পরিমাণবং নহে । 

পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্ট পদার্থই বিভূ বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং 

আকাশাদি বিভূ মুর্তপদার্থ বলিয়া গণ্য হইল না । অতএব অপকৃষ্টপরিমাণবন্ 

শবের অর্থ-_অবিভূরৃত্িপরিমাণবত্ব। এইজন্য বিভু পদার্থে মূর্তত্বরূপ সাধর্্টের 
অভিব্যাপ্তি হইল নাঁ। যে ঘটাদিতে ক্রিয়। উৎপন্ন হয় নাই বা মৃষলাদিতে বেগ 

উৎপন্ন হয় নাই, সেইস্থলে অব্যাপ্তিবাঁরণের জন্য গ্রস্থকাঁর-__“পুর্বববং” ইত্যাদি 

্রস্থসংবাদ উপস্থাপিত করিতেছেন। পূর্বববৎং অর্থাৎ পরত্বাদিবত্স্থলে বিবক্ষিত 

অথেধ্ এত | কর্মের সমান।ধিকরণ অর্থাত কর্মের সহিত একাধিকরণে বর্তমান 

যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাঁতি তাদুশ জাঁতিমত্ত্ই কর্মবত্ব শব্দের বিবক্ষিত 

অর্থ। অতএব তাদৃশ ঘটাদিতে ক্রিয়ার অভাব থাকিলেও তাদৃশ জাতিমন্ত্ 

থাকায় উৎপত্তিক্ষণ।বচ্ছিন্ন ঘটা দিতে কর্মাবত্বরূপ সাধর্শেনর অব্যাপ্তি হইল না। 

বেগবত্বশব্দের অর্থ__বেগবিশিষ্ট পদার্থে বর্তমান যে ড্রব্যতৃব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদি 

জাতি তাদৃশ জাতিমত্ব। অতএব মুষলাদিতে বেগের অভাব থাঁকিলেও উক্ত 

পারিভাষিক বেগবত্ব বা তাদৃশজাতিমত্ব থাকায় মৃষলাদিতে বেগবত্বরূপ 

সাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হয় না ॥ ২৫ ॥ 

ালজাইলহিহা অভ্নযাল হম মন্তুব্। 
ছ্বিতঘাহি পত্র সূলালি লতলাহি জ্যহানল্বিন্থি ২৫ 

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিক্ এই বিজু পদার্থসমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, 

বায়ু ও মন এই সর্বব মৃূত্তপদার্থের সহিত সংযোগ থাকায় এবং পরমমহং 

পরিমাণ থাকায় উক্ত বিভব পদার্থগুলির সর্বগতত্ব অর্থাও সর্ববমূর্তসংযোগিত্ব ও 
পরমমহ্ত্ববত্ব বা পরমমহৎপরিমাণবত্ত সাধন্ম্য । ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও 

অ।সশশ এই পাঁচটি দ্রব্য ভূতপদার্থ বলিয়া ভূতত্ব উহাদের সাধশ্্য। আর 
ক্ষিতি, - তেজঃ ও বায়ু ইহার! স্পর্শবান্ দ্রব্য বলিয়া! স্পর্শবত্ব উহাদের 
সাধশ্ম্য। ভূত -খবের অর্থ__আত্ম ভিন্ন হইয়া] বিশেষ গুণবত্্ ॥ ২৬ ॥ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৬৯ 



ক্া্লি। জ্কানাক্কাহাললহিহা অন্ববালত্ত ঘহদনন্টস্ব আাঘ্ণমূ। অত্তরঘলতত 
অত্তরনূীঅঘীনিকত্রমূ, পহদলন্কত্র্ন জালিনিহীন;ঃ অণকমালাযঘহিলাঘাতত্ ন্বা। 
হ্বিআনীলি। দ্বৃঘিভঘূবজীবাযপ্রাঙ্তাহালাঁ মুলত্রনূ। লন্্ অন্বিহিন্জিয-নান্থাতিহীম- 
যুঘঅততনূ। অল সাঙ্কাত্বে ভীন্িত্বসহাভৰনযীঘংতর অীচ্যমূ। বীন স্বানী ঘন 
আহি সত্মধী স্বানভ্যাদি শদ্বনীলমাললিনয্জালু লল্লবি আহলনি লালিন্মামি: লনা 
সত্তহ্বাশ্িঅঘহনাহিলনি নহলাথ্লাী অন্যামি) লহঘাদি ভল্রকঘীযযবন্ানূ, লঙ্কা 
ক্তাহ্আাল্তহাঅদ্বিঘ্ালান্্র ল সমহাতেদূ। অখন্া আব্নানজিনিহীঅধ্যঘানকতরম | ন্বলহীলি। 
দ্বথিত্যদুতীজীনামুনাঁ হদহাততনম্ ॥২৫॥ 

কাল, আকাশ, আত্মা ও দিকের সর্ববগতত্ব ও পরমমহত্ব হইল সাধর্ম্য। 
সর্ববগতত্ব শব্দের অর্থ সর্ববমূর্ভসংযোগিত্ব, যেহেতু উক্ত কালাদি বিড়ু পদার্থ- 

সমূহের ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মূর্তপদার্থের সহিত সংযোগ 
আছে। পরমমহত্বত্ব জাতিবিশেষ বা অপকর্ষ পরিমাণত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্র 
পরিমাণত্বের অনাশ্রয়--পরমমহৎপরিমাণত্বের আশ্রয় যে পরিমাঁণতত্ব । 

ক্ষিত্যাদি__পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ এই পীচটি দ্রব্য ভূতপদার্থ 
বলিয়া ভূতত্ব উহাদের সাধশ্ম্য। ভূততু শবের অর্থ বা! লক্ষণ-_চক্ষুরাদি পঞ্চ 

বহিরিক্ভ্রিয়ের দ্বার! গগ্রাহা-_ প্রত্যক্ষ যোগ্য যে বপাদিবিশেষগুণ তদ্বত্ব। এই 
ভূততুলক্ষণের ঘটক “বহিঃ” পদানুপাদ[নে মনোগ্রাহৃজ্ঞানাদিবিশেষগুণবিশিষ্টে 

আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এবং পরমাণুর রূপ প্রত্যক্ষযোগ্য 

নহে বলিয়া 'বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহ্যবিশেষগুণবত্ পরমাণুতে অবৃত্তিহেত পরমাথুতে 

ভূতত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়, এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য বহিরিক্দ্রিয় গ্রাহ্য জাতি- 
মদ্বিশেষগুণবত্বই ভূতত্বেরদ্বরূপ স্বীকার করিতে হইবে । এখন রূপত্বজাতি গ্রহণ 

করিয়া পরমাণ্ুরূপে লক্ষণসমন্বয় হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল। 
বহিরিক্দ্রিয়গ্রাহ্াজীতিমংসংযোগাদিবিশিষ্টে কালাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 
জন্য উক্ত ভূতত্ব লক্ষণে “বিশেষ” শব্দ সন্িবিষ্ট হইয়াছে । “জ্ঞাত ঘট” 
জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট এরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে ঘটের সহিত লোৌকিকসংযোগসম্বন্ধে 
বহিরিক্তরিয়চক্ষুঃ সন্বদ্ধ বা জংযুক্ত হওয়ায় ঘটের লোৌকিকপ্রত্যক্ষ হয়, আর 
চক্ষুঃসংসুুক্র মনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞনবিষয়ত্বরপ অলোৌকিকজ্ঞালক্ষণসন্থন্ধে 

জ্ঞানের সহিত বহিরিক্দ্রিয়চক্ষুঃ সম্বন্ধ হওয়ায় জ্ঞানের অলৌকিক প্রত্যক্ষ হয়। 
অথবা চক্ষুঃসংযুক্ত-মন£সংযুজাত্মসমবেত-জ্ঞানরূপ-অলোকিক জ্ঞানলর্ষণ সম্বন্ধে 
ঘটের বিশেম্ণীভূত-জ্ঞানের ও বহিরিজ্র্রিয় চক্ষুঃ-গ্রাহ্য ব1 বহিরিক্তরিয় জন্য, 
৭০ ভাষাপর্বচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অথচ জ্ঞান আত্মার বিশেষ গুণও বটে, সৃতরাং বহিরিজ্রিয়-গ্রাহ-জ্বানরূপ- 
বিশেষগুণবত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে ভূতত্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই 
অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন--“অত্র-গ্রাহ্ত্ব* ইত্যাদি । এই 
ভতত্ব লক্ষণের ঘটক গ্রাহ্ত্ব শব্দের অর্থ__লোৌকিকপ্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্যত 
বুঝিতে হইবে । এখন “জ্ঞাত ঘট” জ্ঞানবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে 
ঘটের বিশেষণ-জ্ঞান চক্ষুরিত্ররিয়ের গ্রাহ্যবস্ত নহে বলিয়া জ্ঞানের সংযোগাদি 
লৌকিক সম্বন্ধে চক্ষুরিক্র্িয়ের সহিত সম্বন্ধ হয় নাই, সৃতরাং ঘটের বিশেষণীভূত 
জ্ঞান বাহিরিক্দ্রিয় জন্য হইলেও বাহিরিক্দ্রিয় জন্য লৌকিক প্রত্যক্ষের স্বরূপযোগ্য 
বিশেষগুণ নয় বলিয়া! আত্মাতে ভূতত্ব লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং 
প্রত্যক্ষের অবিষয় যে রূপাদি সেই রূপাদিবিশিষ্ট পরমাণু প্রভৃতিতেও অব্যাপ্তি 
অপসারিত হইল। যেহেতু পরমাণ্ুগতরূপের ও স্বরূপযোগ্যতা আছে, কেবল 

মহত্বরাপ প্রত্যক্ষের অন্যতম কারণের অসন্িধান বা অবিদ্যমীনবশতঃই পরমাণুর 
পঠম্ হয় না। অথবা আত্মাতে অবিদ্যমান যে বিশেষগুণ, সেই বিশেষ 
গুণবত্ধই ভূতত্বের লক্ষণ বা অর্থ। দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ব গ্রহণ করিয়। মনে 
অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য এই কল্পে “ভূতত্ব” লক্ষণের ঘটক “বিশেষ-গু৭” এই 

অংশ নিবিষ্ট হইয়াছে। পৃথিবী, জল. তেজ? ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যের 
স্পর্শগুণ বলিয়। স্পর্শবত্তু উহাদের সাধর্ম্য ॥ ২৬ ॥ 

নসােমহলনুঘ জ্নান্তাক্জাহা হাবীব্গামূ। 
স্সান্মবুলি: হঘিল্গী নিহীমমূঘা হুচ্যনী |২৩|। 

পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বামু এই চাঁরিটি দ্রব্য হইতে ষ.- তীয় (সকল) জন্থাদ্রব্য 
উৎপন্ন হয় বলিয়। দ্রবারস্তকত্ব ব৷ দ্রব্যজনকত্ব__দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব উক্ত 

দ্রবচতুষ্টয়ের সাঁধর্ম্য । আকাশের বিশেষগুণ-শব্দ ও আত্মার বিশেষগুণ__ 
জ্ঞানাদি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থ এবং ক্ষণিক, এইজন্য অব্যাপ্যবৃত্তিবিশেষগুণবত্ত ও 

ক্ষণিক বিশেষগুণবত্ব আকাঁশও আত্মার সাধন্ম্য । যে পদার্থ একই অধিকরণে 

একদেশে থাকে এবং অপরদেশে তাহার অভাব থাকে, অথবা] এক সময়ে থাকে 

এবং অন্য সময়ে তাহার অভাব থাকে তাহা অব্যাপ'ধুত্তি পদার্থ বলিয় অভিহিত 

হয়। যথা কপি সংযোগ বৃক্ষের অগ্রাদশে আছে এবং বৃক্ষের মূলদেশে কপি- 

সংযোগের অভাব আছে বলিয়। কপিসংযোগ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়! কথিত 

হয়। সেইরূপ যে শব শ্রোত্রীকাশে থাকে, পটাকাশে সেই শব্ের অভাব 
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থাকে বলিয়। শব অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া! গণ্য হয় । আজআ্াতে যে জ্ঞানাদি 
এক সময়ে উৎপন্ন হয়, অন্ত সময়ে আত্মাতে সেই জ্ঞানাদির অভাব থাকে, 
আবার যে জ্ঞানাদি যে শরীরাবচ্ছেদে থাকে, অন্য শরীরাবচ্ছেদে সেই 
জ্ঞানাদির অভাব থাকে বলিয়] জ্ঞানাদিও অব্যাপ্যবৃত্বি বলিয়! পরিগণিত হয় । 

নৈয়ায়িক অব্যাপ্যবৃত্তির লক্ষণ করিয়াছেন__স্বাধিকরণবৃত্ত্যত্যত্তাভাবগ্রতি- 
যোগিত্বমব্যাপ্যবৃত্তিত্বমূ । 

যাহা দ্বিতীয় ্ষণের অধিক সময় থাকে না তাহাকে ক্ষণিক বলে ॥ ২৭ ॥ 

লহঘাহহখ হুলি। দ্ৃতিভ্যঘূজীন্রাস্্ত নতুন লভ্যাহকতমূ। ল ন্ব অভ্যানা- 
হচনক্কি ঘত্রাহী অন্যামি:, লতঘভনআাঘিল্কাতন্থুতি-ত্যংবজ্যাত্যানিলতনভ্য লিনহ্িল- 
€আালু। অধাক্কাহা হাহীহিঘালিলি। আক্কাহাতনালন্মাত্যন্তজি-হালিক্কলিহীনঘুগ 
বাঘম্নিজধ:। আল্কাহা্া লিহীঘন্ুঘা: হাজ্্:। ঘ ন্বান্যাচ্যন্থলি:। যহা কিস্তি ইল 

হান অল্অ্বধ, লনা জল্যাতভ্ন লহ্লানহ্আাদি অক্নান। হ্াতান্ষতজত্্ ভলীয্থা- 

স্থভি€ববসলিঘীঘিত্রমূ। ীম্যলিশ্তিহীঘ-মুত্সানাঁ ভবীলভ্েতি-লিহীনুঘানাহ্যত্ান্ 
সশলহাক্ব জিলীযহাভইল লাহা: | ত্র ,ফানাকীলামনি। স্বালাহিকি ভি অহা 
বাংদলিনিতী হাহীহানলল্ভ ইনীন্ঘবব, লা ঘত্রাঘলক্ঈন লভলামীওদধীন | ঘর 
হালাহিন্ধদণি হাঘব্রঘান্বতখাতি । হুত্স্ব অন্যায়েন্থুভিলিহীন্ম যুঘাতত্র হাতি তিহীঘ- 
যঘনতস্বা খ:। 'দুখ্িতাহী আপাভিলিহীন্ঘুীভত্বীলীওলযু্ন্তীন্ুকম্। দৃষিন্যান্থী 
অন্যাচ্যন্থলিঃ জঁযীবাহ্িজ্ীলি নিহীম-ুদীতভুজন। ল নম জনাতীলালণি কহালিন্ 
তনীবহাণী লাহাবযপলানু ছাতান্কপ্রিহীমযুঘাততত্র ছ্িতঘাহী অলিম্মামলিবি লামদূ) 
বন্ত'ঘন্থতিঅল্যানৃতিজানিললিহীনযুজধ্রভ লহ্খত্বাশ্। আইগ্বান্ভি: হাঘাসঘ 
লিশ্নি, ছাান্ত্চ্ষেন্ত্য লজ্িদঘি অন্যস্বালাহিক লিলি, জব্রাহিক্কল্ত ছাআন্ত্তুচ্ষে 
কখাহিল্পি ্ধঘাহী অর্মবি হলি লহুভ্ুবা:। ইম্বতস্ানহ ন্ত্ত:তাস্তিলাহ্_ বানতনজ 
অন-্লভিংনান্-_জল্থীত্তুকতন্। যি আক্কাহা-জীব্ানী: আাখম্যমূ, লা জল্দনি ন 
ইযসু। জঅরলাহিদ্কদাহাঘ ভহাঘাজমক্অঘাল। নহদমন্অহস লার্হা মুন, 
ত্তখহাতী দিলাহীলা লাহাধুঘঘলাল্ লিতলাবীলামদি বখাক্লালু লব্নাহআযবিহীমলি। 
লিহাঘন্থলির তা ন্বাক্যমূ। হৃভল্তাআাহিকদাহায আলমনি ভহ্ালাবলল্নঘ: |২৩| 

পৃথিক্বী, জল, তেজঃ ও বামু এই চারিটি দ্রব্য দ্রব্যের সমবায়িকারণ বলিয়' 
উক্ত দ্রব্যচতুষয়ের ভ্রব্যারস্তকত্ব বা দ্রব্যের সমবায্িকারণত্ব হইল সাধ্য । 
যদি বল পাথিব দ্রব্য ঘট হইতে দ্রব্যান্তরের উৎপত্তি হয় না বলিয়! দ্রব্যের 
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অনারস্তক ঘটাদিতে পৃথিবীগত দ্রব্যারস্তকত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ 

বলিতে পার না। কারণ দ্রব্যের সমবায়িকাঁরণীভূতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও 

বায়ু এই দ্রব্য চতুষ্টয়ে বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য-_পুথিবীত্ব, জলত্ব, তেজস্ত্ব ও 

বাযৃত্ব জাতি দেই জাতিমত্বই ভ্রব্যারস্তকতু শব্দের বিবক্ষিত অর্থ । ঘটার্দি 

দ্রব্যের সমবায়িকারণীভূত দ্রব্যে কপালাদিতে বর্তমান যে দ্রব্যত্ববঠাপ্য 

পৃথিবীত্বাদি জাতি, তাদৃশ জাতিমত্ব ঘটাঁদিতে থাঁকাঁয় উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। 

অথাঁকাশ ইতি । আকাশ ও সকল জীবাতআ্মার সাধন্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি-বিশেষ 

গুণবন্ধ এবং ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত। আকশের বিশেষগুণ হইল শব, শক 

অব্যপ্যবৃত্তি, যেহেতু যে সময়ে আকাশের যে দেশে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, সেই 

সময়ে আকাশের অন্যদেশে সেই শব্দের অভাব থাকে । দ্বিতীয়ক্ষণে যে 

পদার্থ বিনষ্ট ভয় সেই পদার্থ ক্ষণিক এই কথা বৌদ্ধেরা বলিয়া থাকেন। 

কিন্তু ন্যায় বৈশেষিকগণ উক্ত বৌদ্ধমত স্বীকার করেন না। এইজন্য বিশ্বনাথ 

“ক্ষণিক” শবেের অর্থ বলিতেছেন--“ক্ষণিকত্বঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যে বস্তর বা পদার্থের ধ্বংস তৃতীয়ক্ষণে বৃত্তি করে, সেই ধ্বংসের প্রতিযোগী 

ক্ষণিক বলিয়া কথিত হয় । যে পদার্থ দ্বিতীয়ক্ষণের অধিক সময় থাকে না 

তাতাই ক্ষণিক বলিয়া গণ্য ইহাই ফলিতার্থ। কাল, আকাশ ও আত্মা এই 

বিভূ দ্রব্যের প্রত্যক্ষযোগ্য-বিশেষগুণসমূহ নিজের অব্যবহিত পরক্ষণে ( উৎপন্ন ) 

ভাবিপ্রত্যক্ষযোগ্যবিশেষগুণাত্তর দ্বার' নাশ্য বলিয়] দ্বিতীয় শবের দ্বার! প্রথম 

শর্ের নাঁশ তয়। এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতিও অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়। বুঝিতে 

হইবে । কারণ যে সময়ে বিভূ--জীবাত্মাতে শরীর বচ্ছেদে যে জ্ঞান ইচ্ছা 

প্রভৃতি বিশেষগুণপমূই উৎপন্ন হয় সেই সময়ে ঘটা'দিঅএ-চছদে জীবা তাতে সেই 

জ্ঞান ইচ্ছ! প্রভৃতি বিশেষগুণগুলির অভাব থাকে । এবং জ্ঞান ইচ্ছা প্রভাতি 

বিভু দ্রব্যের বিশেষ গুণসমূহও দ্বিক্ষণস্থাধী হয়। এইবূপে শব্দ ও জ্ঞানাদিব 

অব্যাপ্যবৃত্তিত্বও ক্ষণিকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আকাশ ও আত্মার অব্যাপ্যবৃত্তি- 

বিশেষগুণবন্থ এবং ক্ষণিকবিশেষ-গুণবত্ সাধন্ম্য সিদ্ধ হইল । যদি আকাশ ও 

আত্মার সাধন্ম্য কেবল বিশেষ-গুণবত্ব এইরূপ কথিত হইত, তাহা হইলে পৃথিবী 

প্রভৃতিতে অতিব্যাপ্তি হইত। এইজন্য “অব্যাপ্যবৃত্তি” এই বিশেষণাংশ 

বিশেষ্তীভূতবিশেষগুণে প্রদত্ত হইয়াছে। তথাচ পৃথিব্যাদিগতরূপাদি বিশেষ- 

গুণসমৃহব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া অব্যাপ্যবৃত্তির অভাবহেতু পৃথিবী প্রভৃতিতে অব্যাপ্য- 

বৃতি-বিশেষগুণবত্ব ন! থাকায় অতিব্যপ্তি হইল না। যদি আকাশও আত্মার 
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সাধশ্ম্য অব্যাপ্যবৃত্তি-গুণবত্ধ এইরূপ বল। হইত, তাহা! হইলে পুথিব্যাদিতে 

অব্যাপারৃত্তি সংযোগাদিগুণ থাকায় পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধম্ম্য লক্ষণের অতি- 

ব্যাপ্তি হইত। সুতরাং এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “বিশেষগুণ” এই কথ 

উক্ত সাধর্ম্যলক্ষণে বল! হইয়াছে । পৃথিব্যাদিবৃত্তি সংযোগাদিগুণসমূহ 

অব্যাপ্যবৃত্তি হইলেও বিশেষগুণপদবচ্য নহে বলিয়৷ পৃথিবী প্রভৃতিতে অতি- 

বাপ্তি হইল না। যদি বল রূপ, রস প্রভৃতি বিশেষগুণসমুহের কোন সময়ে 

তৃতীয়ক্ষণে বিনাশ সম্ভবহেতু ক্ষণিকবিশেষগুণবন্ব পৃথিবী প্রভৃতিতে থাকায় 
পৃথিব্যাদিতে উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এইরূপ বলিতে পার না। 

কারণ চতুর্থক্ষণ পথ্্যন্ত স্থায়ী যে সকল জন্য পদার্থ ঘটপটাদি, সেইসকল জন্য 
পদার্থ ঘটপটাদিতে অবর্তমান যে জ্ঞানত্ব'দিজাতি, সেইজ্ঞানত্বাদিজাতিবিশিষ্ট 

যে বিশেষগুণজ্ঞানাদি তাদৃশবিশেষগুণবত্বই ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ শবের 

পারিভাষিক অর্থ। “অয়মেক£ অয্নমেক” অর্থাং ইহ! একটি ইহা একটি 

ইত্যাকারকজ্ঞান দ্বারা যে দ্বিত্বাদিসংখ্যা উৎপন্ন হয় তাহাই অপেক্ষারুদ্ধি বলিয়া 

কথিত হয়। এই অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী। কোন জন্য জ্ঞানাঁদি ক্ষণচতুষ্টয়- 
স্থায়ী হয় না। এই নিমিত্ত এত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতি” ইত্যাদিভাবে 

কথিত হইলে জ্ঞানত্বাদি জাতি সংগৃহীত হয় ন! বলিয়! “চতুঃক্ষণবৃত্তিজন্তাবৃত্তি 

জাতি ইত্যাদিভাঁবে উক্ত হইয়াছে । অতএব চতুর্থক্ষণস্থায়ী যে সকল জন্য . 

পদার্থ ঘটপটাদি, সেইনকল জন্য পদার্থ ঘটপটাদিতে-*অবর্তমান জাতিপদের 

দ্বারা জ্ঞানত্বাদি, বোধিত বা গৃহীত তয়। কিন্তু রূপত্বাদিজাতি চতুর্থক্ষণ- 

স্থায়িরূপাদিতে বর্তমান করে বলিয়া চতুঃক্ষণবৃত্তি-জন্য বৃত্তি জাতি পদের 
দ্বারা রূপত্বাদি জাতি বোধিত বা গৃহীত হয় না বলিয়! উক্ত পারিভাষিক 

ক্ষণিকবিশেষগুণবত্ত পৃথিবী প্রভৃতিতে অবৃত্তি বা অবর্ভমানহেতু পূর্বেবোজ্ত 

পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। ঈশ্বরের জ্ঞান ক্ষণচতুষয়স্থায়ী 
ব। চতুর্থক্ষণরৃত্তি এবং জ্ঞানত্ব ঈশ্বরবৃত্িজ্ঞানেও থাকে বলিয়া উক্ত 

সাঁধর্মা লক্ষণে “জন্য” শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে । জন্য শব্ধ নিবেশ না করিলে 

আত্মাতে অব্যপ্তি হয়। কারণ ঈশ্বরের জ্ঞান ইচ্ছ' প্রভৃতি গুণসমুহ চতুর্থক্ষণ- 

বৃত্তি বলিয়। চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থ যে উক্তজ্ঞানাদি, সেই জ্ঞানাদিপদার্থে অবৃতি- 
জাঁতিপদেরট দ্বার জ্ঞানত্বাদি জাতি গৃহীত হইল না, কিন্তু দ্বেষত্বাদি জাতি 

গৃহীত হয়, তদ্ধিশিষ্টত্ব বা ছেষত্ববত্ব ঈশ্বরে থাকে না। উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণে 

“জন্য” শব নিবেশ করিলে আত্মাতে উক্ত সাধশ্দ্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 
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যেহেতু ঈশ্বরের জ্ঞান জন্যপদার্থ নয় বলিয়া চতুঃক্ষণবৃত্বিজগ্তারৃত্িজাতিপদের 
দ্বারা জ্ঞানত্বাদি সংগৃহীত হইল এবং সেই জ্ঞানত্বাদিবত্ব আত্মাতে থাকে । 

যদি ক্ষণিকবিশেষগুণবত্্ আকাশ ও জীবাত্মার সাধন্থ্য হয়, তাহা হইলে 

পারিভাষিক ক্ষণিকবিশেষগুণবত্বলক্ষণের ঘটক “জন্য” শব নিবেশের 

প্রয়োজন করে না। কারণ দ্বেষ ঈশ্বরে না থাকিলেও জীবাতাতে আছে। 

সেই ছ্বেষত্বাদি জাতিকে লইয়। লক্ষণসমন্বয় হইবে । ঈশ্বরের জ্ঞানাদি ক্ষণ- 

চতুষ্টয়স্থায়ী বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তি পদার্থে অবর্তমান জাতিশবের দ্বার! জ্ঞান- 

ত্বাদিজাতি সংগৃহীত হয় না। কিন্তু ঈশ্বরে দ্বেষ না থাকায় চতুর্থক্ষণবৃত্তি 

পদার্থে অবর্তমাঁন জাতি শবের দ্বার] ছেষত্বাদি জাতি গৃহীত হয়, তদ্বিশিষ্ট 
বিশেষগুণ জীবাআ্াতে থাকায় লক্ষণ সঙ্গতি হয়। ইহাই ফলিতার্থ । 

পারিভাষিক ক্ষণিকাবিশেষগুণবত্তু লক্ষণের ঘটক “বিশেষ” শবটির ব্য!বৃতি 

বিশ্বনাথ দেখাইতেছেন_-“পর মমহত্ব” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা । চতুর্থক্ষণবৃত্তি যে 

জণ) এব) ঘটপটাদি, সেইজন্য দ্রবা ঘটপটা দিতে অবর্তমান যে জাতি পরমমহত্ৃত 

তাদ্ৃশজাঁতি মদ্গুণ পরমমহত্ব, সেই পরমমহত্ব দিক্ ও কালে থাকে বলিয়া দিকৃ 

ও কালে উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় এবং ধাহার। দ্বিত্ব! ত্রিত্ব প্রভৃতি 

খ্যাসমূহের চতুর্থক্ষণে ধ্বংস স্বীকার করেন, তাহাদের মতে চতুর্থক্ষণবৃত্তি- 

জন্যাবৃত্তি জাতিমং পদের দ্বার! দ্বিত্বাদিগুণসকল সংগৃহীত হয়, এবং সেই দ্বিত্বাদি- 

গুণগুলি ঘটপটাদিতে থাকায় ঘটপটাদিতে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি 

হয়। এখন উক্ত পারিভাষিকসাম্মযলক্ষণে “বিশেষ” শব্দনিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তিদ্বয় তিরোহিত হইবে । বারণ পরমমহত্বও দ্েষত্বাদি সংখ্যাসমূহ 

“বিশেষগ্ডণ” পদবাচ্য নহে বলিয়া চতুর্থক্ষণবৃত্তিজন্তা ধতিজাতিমদ্বিশেষণুণ 

শবের দ্বারা পরমমহত্ব ও দিত্বাদি সংখ্যাঁসমূহ গৃহীত হইল না। অথব। উক্ত 

সাধর্ম্য লক্ষণে “চতুঃক্ষণবৃত্তি” স্থলে এত্রিক্ষণবৃত্তি” নিবেশ করিয়া! লক্ষণ 

বলিতে হইবে । “ত্রিক্ষণবৃত্তিজন্যাবৃত্তিজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ত” এরূপ উক্ত সাধশ্ব্য 

লক্ষণ বলিতে হইবে । তাদ্ৃশজাতিপদের দ্বার] জ্ঞানত্ব ইচ্ছাত্ব প্রভৃতি সংগৃহীত 

হইল এবং তাদুশজাতিমদ্বিশেষগুণবত্ব বা জ্ঞানেচ্ছাদিবত্ব অংত্সাতে থাকায় 

উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের সঙ্গতি হইল ॥ ২৭ ॥ 

ভঘ-ল্রনত-সত্সমানীহি জাত সমমক্সিকমৃ। 

মৃহগী ভর হমলবী ভ্ঘীল'লিলিল্ী দন: ২৫1 

প্রত্যক্ষখণ্ুম্ ৭৫ 



পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই প্রথম তিনটি দ্রব্য রূপবদ্ দ্রবত্ববং ও প্রত্যক্ষের 

বিষয় বলিয়া রূপবত্ব, দ্রব্ত্ববত্থ ও প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব উক্ত দ্রব্যত্রয়ের সাধর্দ্য | 

পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে গুরু ও রস থাকে বলিয়। উক্ত দ্রব্যদ্ধয়ের 
সাধন্ম্য গুরুত্ব ও রসবত্ব। পুথিবী ও তেজঃ ( বহ্ছি ) এই দুইটি দ্রব্যের দ্রবত্ব, 

নিমিত্ত বা কাঁরণজন্য হয় বলিয়। উক্ত দ্রব্যদ্যয়ের সাঁধর্ম্য নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ব 

| ২৮ ॥ 

জবলি। ঘ্ৃথিভ্ঘন্লিঅবা দল বলনংনত সতঅহানিনঘতনস্বপ্:। ন ন্ব 

্নঞ্হানীনাঁ অত্জল-কনাভখ-অহ্ই তচ্মআহন্ব জনন ক্ষি লাললিলি ন্বাহ্যম্? লঙ্গাছি 

বীজভুন কৃনাবুলালালু। ৃনন ভ্রাযল্লালীলঘ্থিত্বীঅভবীআীমাযালালগি দ্ৃপ্রিত্বীতজাজিলা 

ভবান্তুদান নীযম্। লন্ন ঘতাভী হলভ্তনঘাহিলি-ন বজঘি ন্ব জজতভ্রমজ্যামদিলি 

লাহ্মূ) লবন্রঅ্ন্থলি-লহুঘন্সাচঘআালিলক্নহাা অিতহিলংনান। ঘুলতীকদম্থনিস্ 

নৃতির্নীদ্থু অনু হুলজ্তুনতাকী অপি নম লশ্রত্রতান লল ন্ন দৃথিলীতত্রাহিঅকাল্ হাহা 

অন্ন জঙ্াগবামল্লয:। লন্ সত্যহ্থালিনঘতন দংলাঘনাত্বী অন্যামমূ, অলিল্যামত্ 
হদান্ী হলি শ্রাভযনূ, ্থান্তসভীক্িক্কসত্যস্থান্রিণযন্থুতি-লজ্সহতভ্নাচঅলালিলহনফয 

লিত্রহিলকত্রা্ব। আহ্নল্মলিজ্সামিনাহআাঘ ল্রাঞ্তণনি। ঘুভতী ইলি। মুভ্তনকত্র 

ক্ধনততত্্ দ্বতিনীসকতযীহ্তিশ্বঃ । লন্ম প্রাগহ্লিসান্ীনা লাহন্রালীল-নাপরিত্রাহিাবালাত্্ 

হঘান্মিৰ ক্কি লানলিলি লাকঘলূ, লঙ্গাদি ঘুখিল্বীবলাছিলা লহন্তুলানালু। লুমীহিলি। 

দ্ৃথিলী-বঅনীব্ত্ষিত: | ল স্ব ললিভিক্ক-নতলর্ন ঘত্তানীনন্বঘাী লাভ্যামদিলি নাল; 

লমিতিন্ধ-ন্বতন-অনালাঘিকঘা অন্যততভ্যাত্ঘআালিনদাভ্য নিল হিলতনালু ২৩॥ 

পৃথিবী, জল ও তেজঃ এই তিনটি দ্রব্যের সধন্ম্য হইল রূপবত্ব, ভ্রবত্ববত্বও 

প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব। যদি বল অক্ষিগোলকান্তর্গততেজঃম্বরূপ চক্ষরিন্দ্রিয়, যে 
সৃন্ময় পাত্রে দ্রব্য ভাঞ্জ। হয় সেই মৃন্ময় পাত্রস্থিত বহি ও বাম্প এই তিনটি দ্রব্যে 

€য রূপ আছে সে বিষয়ে প্রমাণ কিঃ কোন প্রমাণই তে। পরিলক্ষিত হয় না। 

এরূপ কথ বলিতে পার না। কারণ চক্ষুরিত্দ্রিয় রূপব।ন্ যেহেতু উহা তেজ£- 

পদার্থ, যেমন বহ্িতে রূপ আছে বলিয়া বহি রূপবান্ এই অনুমানের দ্বার! 

চক্ষরিক্ত্িয়ে রূপের সিদ্ধি হয়। এইরূপে বায়ুর দ্বারা আনীত অর্থাৎ বায়ুতে 

ভাসমান পৃথিবী, জল ও তেজ£ঃকপাবূপবিশিষ্ট, যেহেতু উহাদের ভিতরে 

পৃথিবীত্, জঙ্জত ও তেজস্ত্ব ধর্ম আছে এইরূপ অনুমানের দ্বারা পৃথিবী, জল ও 

'(তেজোভাগের রূপের সিদ্ধি বোধিত হয়। যদি বল ঘটাদিদ্রব্যে এবং গলিত 

স্ববর্ণা্দি ভিন্ন তেজঃ পদার্থে দ্রবত্ধ না থাকায্ন ঘটাদি দ্রব্যেরও গলিত স্বর্ণাদি 

এ৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভিন্ন তেজঃপদার্থের সাধন্ম্য দ্রবত্ববত্ব হয় না, সৃতরাং পৃথিবী ও তেজ; পদার্থে 
দ্রবত্ববত্বরূপ সাধন্ম্যের অব্যাপ্তি হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ 
দ্রবত্ববিশিষ্টে ঘৃততৈলা দিক্ষিতিতে, জলে, ও গলিত স্বর্ণাদিতেজঃপদার্থে বর্তমান 

যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পুথিবীত্বাদিজাতি, তাদৃশজাতিমত্বই দ্রবত্ববত্ব শবের বিবক্ষিত 

অর্থ । ঘ্বৃততৈলাদ্ি পৃথিবীতে, জলে ও গলিত সৃবর্ণাদদি তেজঃপদার্থে দ্রবত্ব 
থাকায় এবং দ্রবত্ববিশিষ্টে পৃথিব্যাদি সেইসকল পদার্থে বর্তমান যে ্রব্যত্বব্যাপ্য 

পৃথিবীত্বাদিজাতি, সেই পৃথিবীত্বাদিজাতিমত্্ ঘটাদি দ্রব্যে এবং গলিত স্বর্ণাদি 

ভিন্ন তেজঃপদার্থে থাকায় ঘটাদিতে ও গলিত সুবর্ণ ভিন্ন তেজঃপদার্থে উক্ত 
সাধন্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। যদি বল অপ্রত্যক্ষভৃত পরমাণু ও দ্বণুক 

দ্রব্যে প্রত্যক্ষ বিষয়ত্ব থাকে না বলিয়। পৃথিব্যাদি দ্রব্যে উক্ত সাধর্ম্য লক্ষণের 

অব্যাপ্তি হয় এবং অদ্রব্য রূপ ও রস প্রভৃতি গুণ পদার্থে প্রত্যক্ষবিষয়ত্ থাকায় 

উক্ত গুণপদার্৫থে উক্ত সাধর্্য লক্ষণের অভিব্যাপ্তি হয়। এরূপ কথ বলিতে 

পার না। কারণ চাক্ষুষলোকিক প্রত্যক্ষের বিষয় যে ঘটপটাদি দ্রব্য, সেই 
ঘটপটাদি দ্রব্যে বর্তমান যে ভ্রব্যত্বব্যাপ্য পুথিবীত্বাদিজাতি তাদ্বশজা তিমত্তই 

প্রত্যক্ষবিষয়ত্বশব্দের বিবক্ষিত অর্থ । অতএব অপ্রত/ক্ষভৃত পরম'ণু ও দ্বযথুক 
প্রভৃতি দ্রব্যে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাতিমত্ব থাকায় অপ্রত্যক্ষভূত পরমাণু প্রভৃতি 

দ্রব্যে উক্ত পারিভাষিক সাধন্ম্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। এবং অদ্রব্ভূতে 

রূপরসাদিগুণপদার্থে তাদৃশপৃথিবীত্বাদিজাঁতিমত্ব না থাকায় অদ্রব্ভূতরূপরসাদি- 

গুণে উক্ত সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যপ্তি হয় না। যেহেতু বূপত্বাদি দ্রব্যত্ববাণপ্য 

জাতি বলিয়] পরিগণিত নহে। পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিত়ত্ব লক্ষণের ঘটক 

“চাক্ষুষলৌকিক” শব্দটি নিবেশ না করিয়] প্রত্যক্ষবিষয় ৃত্তি-দরব্যত্বব্যাপ্য- 
জাঁতিমত্ব এরূপ বলিলে মানসগুত্যক্ষের বিষয় যে আত্মা, সেই আত্মাতে বর্তমান 

যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য আত্মত্বজাতি, সেই আত্মত্বজাতিমত্ব আত্মাতে থাকায় আত্মাতে 

উক্ত পারিভাষিক প্রত্যক্ষবিষয়ত্ব রূপ সাধন্ম্য লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই 

আত্মাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত পারিভাষিকসাধর্ম্য লক্ষণে “চাক্ষুষ- 

লৌকিক” এই অংন সন্নিবেশিত হইয়াছে। চাক্ষুবলোকিকপ্রত্যক্ষের 
বিষয়বৃত্তি-দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতিপদের দ্বার। আত্মত্ব গৃহীত হইল না। কিন্ত 

পৃথিবীত্ব'দি গৃহীত হইল, এঁ পৃথিবীত্বাদিজাতি আত্মাতে না থাকায় আত্মাতে 

উক্ত পারিভাষিকসাধর্মালক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় আত্মাতে অতিব্যাপ্তি 

হইল না। 

প্রত্যক্ষথগুম্ ৭৭ 



উক্ত পারিভাষিক .সাধর্ম্য লক্ষণে “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ না করিলে 
বাম়ুতে অতিব্যাপ্তি হয়। কারণ অলৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বা জ্ঞানলক্ষণাজন্য 

“ঘট বাম়ুবিশিষট” ইত্যাকারক বায়ুর চাক্ষুষ প্রত্যক্ষস্থলে তাদৃশ প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি 

দ্রব্যত্বব্যাপ্যজাতি পদের দ্বার! বায়ুত্ব গৃহীত হয়, এ বামুত্জাতি বাম়ুতে থাকে। 

কিন্ত “লৌকিক” এই অংশ নিবেশ করিলে বাম়ুতে অতিব্যাপ্তি হয় না । কারণ 
লোৌকিক-প্রত্যক্ষবিষয়বৃত্তি-দ্রবাত্বব্যাপ্যজাতি পদের ছ্বার। বামুত্ব গৃহীত হয় না, 
কিন্ত পৃথিবীত্বাদি গৃহীত হয়, এ পৃথিবীত্বাদিজাতি বাম়ুতে না থাকায় লক্ষণ 

সমন্বয় হয় না। 

গুরূণীইতি। গুরুত্ববত্ব ও রসবত্ব পৃথিবী ও জলের সাধন্ম্য। যদি বল 

ভ্রাণেন্দ্রিয়ে, রসনেন্দ্িয়ে, বায়ু দ্বারা আনীত অর্থাৎ বায়ুতে ভাসমান পাথিব- 

ভাঁগে ও জলভাগে যে রস আছে সে বিষয়ে “প্রমাণ কি? অর্থাং ঘ্রাণেক্দ্রিয়, 

রসনেন্দ্রিয়, বায় দ্বারা আনীত পাথিবভাগ ও জলভা!গ ইহাদিগের রসবিশিষীত্বে 

প্রমাণ কিঃ? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে 

পার না। কারণ ঘ্রাণেন্দ্রিয়াদিস্থলেও পৃথিবীত্বাদি হেতৃদ্বার। রস অনুমিত হয়। 

“ঘাণেক্ড্িয়াদি রসবং পৃথিব্যাদিত্বাং” অর্থাৎ ঘ্রাণেক্ত্িয়াদিতে রস আছে, 

যেহেতু উক্ত পদার্থসমূহে পৃথিবীত্বাদি ধর্ম থাকে। ছয়োরিতি। পৃথিবীও 
তেজঃ পদার্থের সাধন্ম্য নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ব। যদিক্ষল নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববস্ত 
ঘটাদিও বহ্ত্যাদিতে না থাকায় পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে উক্তসাধশ্ম্যর অব্যাপ্তি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ নৈমিত্তিক-দ্রবত্বাধিকরণে ঘৃততৈলাদি-. 

পৃথিব্যাদিতে বর্তমান অথচ দ্রব্যত্বব্যাপ্য ষে পৃথিবীত্বদি জাতি, তাদৃশ, জাতি- 

মত্বই নৈমিত্তিক-দ্রবত্ববত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ। তথাচ নৈমিত্তিক দ্রবত্বাধি- 

করণে ঘৃততৈলাদি পৃথিবীতে এবং গলিত সুবর্ণাদিতেজঃপদার্থে বর্তমান অথচ 

দ্রব্যতু ব্যাপাজাতি পৃথিবীত্ব, তেজস্ত্রাদিজাতি তাদ্ৃশজাতিমত্ব ঘটাদিতে ও 

বহ্যাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণসমন্বয়হেতু উক্ত অব্যাপ্তি হইল না )২৮॥ 

জআকলালী শৃনাহিল্ল নিহাম-ৃজ-নীঘিল: | 
তক মজ্স আাজদ' অজিত ল ॥২২।। 

আত্মা ও পঞ্চভূত অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ ইহার বিশেষ 

গুণযোগী অর্থাং ইহাদের বিশেষ গুণ থাকায় উহাদের সাধর্্্য হইল বিশেষগুণ- 

বব । যেধম্মযাহার সম্বন্ধে সাধন্ম্য বলিয়! কথিত হইয়াছে ; সেই ধর্ম অন্থের 
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সম্বন্ধে বৈধন্ম্য বলিয়! পরিগণিত । যেমন গুণব্ত দ্রব্যের সাধন্্য, কিন্তু গুণা- 

দির বৈধর্ম্য বলিয়া গণ্য ॥ ২৯ ॥ 

আল্নাল হুলি। দ্ৃগ্রি্যমুরীজীনরাহন্বাক্কাহাংলনা নিহীম-মুঘাততন দির: । 

অন্তুজনিনি । হীঘকত্রাহিকী লিহ্া হুনি নীগযমূ। লন ল জঘাদি আচ্ম', 
কপভাল্নবিতন্বানু [ নৃত্ুঘাহিম্বতুক্জ ভনহাঁললা: হল: বাজিজিল্ী লভ:। আভুচ্ত-লাকলা- 

হাভহা অনী রহীঘিক্কাযুতা: ] 0৭৩ । 
রূপ, রস, গন্ধ ও পাকজম্পর্শ এইগুলি পৃথিবীর বিশেষ গুণ। অভাস্বর 

শুরুরূপ, শীতল স্পর্শ, মধুর রস, স্নেহ ও সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব এইগুলি জলের 
বিশেষ গুণ । ভাস্বর শুরুরূপ, উষ্ণস্পর্শ ইহারা হইল তেজের (বহির) বিশেষ গুণ । 

অপাঁকজ অনুষ্ণ।শীত ম্পশ বায়ুর বিশেষ গুণ। শক আকাশের বিশেষ গুণ । 

জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত, ধর্ম, অধন্ম ও ভাবনা এইগুলি আত্মার 

বিশেষ গুণ । 

অওএব পুখিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, অ।কাশ ও আত্মার সাধন্ম্য বিশেষণ- 

গুণবত্ব। জেেয়ত্বা্দি ব্যতীত যেধর্মন যে পদার্থসম্বন্ধে সাধর্ম্য বলিয়া উক্ত 

হইয়াছে, সেই ধন্ম অন্য পদার্থসম্বন্ধে বৈধন্ম্য বলিয়া! পরিগণিত হইবে । জ্ঞেয়ত্ব, 

প্রমেয়ত্ব, ও বাচ্যত্ব প্রভৃতি ধন্মগুলি কেবলাম্বয়ী অর্থাং অভাবের অপ্রতিযোগী 

_যাহার অভাব কোথাও থাকে না বা নাই, স্ৃতরাং সাতট পদ1র্েই বর্তমান 

করে বলিয়] উহার! কাহারও বৈধরন্ম্য হয় না, কিন্তু সাধন্ম্য হয় ॥ ২৯ ॥ 

হহানিতীওস্ভী ঈমাজস: অঁজক্কাহী লহ্তীমূতা: | 
জঙ্গী হহান্যী কর্ণ দ্নীন্াহল্ জলি 1২৩।। 
হহািযী সতী লহ বৃহত্তর নংলক্ষমূ। 
ভর্ন হলহলগা কনী নাহ্ঘিঘবী লন্তুহহা |২৫।। 
লল্তত্বীলা বন্তমূলা: ঘিলানটী লললুহা | 
ন্তস্রাহ্িলুক্র অঁভঘাতি-ন্ক্ষ মানলা বঘা ||ই২। 
এমাঁতিজনাঁ যূঘা হরি আত্মল: ভযৃহন্ুুহা | 
অভসাহি-নত্ঙ্গ ল্গাকহিহাী: হাভ্হলবন্নজ | হই) 
অগ্রায: অস্নত্তিব্িভ্তা মলীওদি্বহনং । 
নাহল অঁভপান্রা: অত্বনিবাহল লালজী |1২8।। 
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[ াহীলন্তাহুছা বউজবীযু্গা:, জন্তহিলিসাঘাহূনা শ্বত্ুতুহা | 

হিক্ু জ্জাতী: অত্ব নী অন্বাজত্রই, মইহলইচ্ভী নলঅভতখীত ্ব ॥। 
ইলি সান্নীন ক্রাহিঙ্কা ] 

গ্রন্থকার বাগ প্রভৃতি দ্রব্যের সাধারণ গুণের পরিচয় বলিতেছেন-__“স্পর্শী- 
দয়” ইত্যাদি কারিক দ্বারা । বায়ুর সাধারণ গুণ_স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাপ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব ও বেগাখ্য সংস্কার এই নয়টি । 

তেজের সাধারণ গুণ-_স্পর্শ হইতে অপরত্ব পধ্যস্ত আটটি এবং রূপ, নৈমিত্তিক 

দ্রব ও বেগ এই এগারটি। জলের সাধারণ গুণ-__স্পর্শ হইতে অপরত্ব পধ্যস্ত 

আটটি এবং বেগ», গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস ও স্বেহ এই চতুর্দশ। পুথিবীর 

সাধারণ গুণ-__স্পর্শ হইতে অপরত্ব পধ্যন্ত আটটি, বেগ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, রূপ, রস 

গন্ধ এই চতুর্দশ । আত্মার-__জীবাত্মার সাধারণ গুণ-__বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, 
দ্বেষ, যত, সংখ্যা, পরিমাণ, পুথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, ভাবনাখ্যসংস্ক।র, ধর্ম 

ও অধন্ম এই চতুর্দশ । কাল ও দিকের সাধারণ গুণ-_সংখ্যা, পরিমাণ, 

পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, এই পাঁচটি । আকাশের সাধারণ গুণ-__সংখ্যাদি 

পাঁচটি ও শব এই ছয়টি । ঈশ্বরের-পরমাত্মার সাধারণ গুণ-_সংখ্যাদি 

পাচটি, বুদ্ধি, ইচ্ছা! ও যত্র এই আটটি । মনের সাধারণ গুণ- পরত্ব, অপরত্ব, 

সংখ্যাদি পাঁচটি ও বেগ এই আটটি । 

প্রাচীন কারিকায়ও সাধারণ গুণের পরিচয় পরিলক্ষিত হয় যে-_বায়ুর নয়টি 

গুণ, তেজের একাদশ গুণ, জল, পৃথিবী ও জীবাত্মার চতুর্দশ গুণ, দিক্ ও* 

কালের পাঁচটি গুণ, আকাশের ছয়টি গুণ, পরমাআ্ার আটটি গুণ এবং মনের 

আটটি গুণ ॥ 

ভঘহাছিয হলি । লিন্ন অভ্যাহ্য: ঘত্ব। জী আক্কাহী |২০-২৬।। 

সেই সংখ্যা্দি পাঁচটি অর্থাৎ সংখ্য1, পরিমাণ, পুথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ 

এব* শব এই ছয়টি গুণ আকাশে থাকে ॥ ৩০--৩৪ | 

বঙ্গঘিবিথাল্রই্নূলালানবী ললা | 
মভুনিঘভ্তু হহঙ্গ াল্নত্ু ভ্রিলিলী লব: | ২৩। 

আত্মা ও মন হইল অন্তর্গতদ্রব্য বা সুক্সদ্রব্য, এতদ্ভিন্ন সকল দ্রব্য হইল বাহাদ্রব্য 

বা স্ুলদ্রব্য। সেই স্থুলদ্রব্যগুলির মধ্যে পৃথিবী সর্ববাপেক্ষা স্থুলদ্রব্য বলিয়া 

্রস্থাকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় দিতেছেন--“তত্রক্ষিতি” ইত্যাদি গ্রস্থের 
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দ্বারা । তত্র-_নয়টি দ্রব্যের মধ্যে। পৃথিবীর লক্ষণ বলিতেছেন-_গন্ধের হেতু__ 

সমবায়িকারণীভূত দ্রব্ই পৃথিবী বলিয়া! অভিহিত হয় । এবং নানারূপ অর্থাৎ 
শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত প্রকার রূপ পৃথিবীতে 

আছে। এবং পৃথিবীতে মধুর, অস্পঃ লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রকার 
রস আছে। গন্ধ দুই প্রকার- সৌরভ ব! স্বুরভি ও অসৌরভ। 

ভাপজক্ম-উ্নচ্ লিজ বচ্সলি সতীক্ট দৃখিক্যাহিক লিভঘননি-লল 

হিলিবিআহ্লা | হাল্ঘই্ত্তুবিলি | বাল্্রঅনলাতিকাহ্তালিত্সখ: । যন্যণি বল্মন্ররলাল 

বৃিভ্যা ভগছাঘাজুন্নিন, লশ্বাদি দুখিলীতআালী সলাআনল্যাজাঘ ক্কাহআহলমুঘলঅহ্নমূ । 

নখাহ্ি-দৃির্নীতন হাল্অললা যিক্ষাঘাতালভ্উহুক্ষত্রযা জিগসনি, অল্নধা বাল্ঘনআাল- 

ন্িলংস আকহিলক্কলাঘণ: | ল ন্ম ঘামাগাভী হান্ালানাহ হাল্নকব্রলন্যামলিলি 

আাভতম্, সাদি বাল্নবতলানু। অবুণভভ্পিকন্ত অন্ুনজ্ঞকনলাদি তণনবাব, ক্ষখ্রলল্যখ্া 

লহ্মজ্ননি বল্ঘ ভদভঞ্ঘযব ? মহলনীহি দানাঘাত্রলঅন্যরান দানাপীনাহানীনাইযল' 

জিজুবলি, যহু_ লন্ অভ লত্গতনঅল্য, লভন্ঘানালীঘাইযলিলি জ্যাণ্: হচ্তত্ব লন 

ব্র্ভঘণ্ত নহান্গব্রজল্ী | হুগরস্ত নানাআানহলাঘী: ঘৃঘিবীহবান লঙ্জল্য-নান্াঘাভযাণি 

দ্ৃধিনীবন, লখান্ন লভযাণি বাল্নতন ল্রাপক্কাশান: । লানলি। হ্যননুনীভাহিমিইন 

লালাজালীঘ হর দৃঘিভ্পাঈন্ব রবি, ল ন্তু অক্তান্ী, জল হ্াননকফটীল অভন্বানু। দৃঘিম্যান্ত্ 
ঘক্ষভ্িজ্ননি লঙ্লিতা নাল্কনহীল লালাস্কনকহপলাল্। লন্ন অস লালা লীল্ঘন্ল 

ললগান্মামিহিলি নাভ্যম্ ১ জদলযনবুন্থি-লভ্অকনভ্ঘাচঘআলিনজনভপ নিনহিলতনানু, স্কন- 

. নাহানন-্ুলি-তঅহন ভঘাচ্ঘআালিলহনহয লা লাক্ম্বলাল। নহীনিক্দলইী দৃষিনীঘহলাতী 

ভনলাহাংঘ জঘাল্লহভজ নন অতানূ, ল্যান ঘহানারঘি ৪পভনাজ্ভছাতাঅলল্নয: | 

অতনিঘ হুলি। লগ্ু-কত্ত-ক্নাাহি-ছিল অ: অভী-নিঘীহর', জ দৃথিভ্সান্। অক্টন্ম 

লন্ুং হল হঃ | অনাদি ঘৃতত্রত হবলযবহ-গ্ততি-ভ্-তমাচঘজালিলংনল্ জঙ্কাত্াশ্াঁ- 

অব্য: । বাল্নহিতলি--রিনিন হুলি নকন্তুধিলিলান) লন্তু জিনিশহান্ননতন জহাঘা ; 

দ্রিনিঘভম প্ধত্বান। জনিছয নন ঘীহমাঘীকসেনহুন নীচযমূ ॥২৬। 

সাঁধর্শ্্য ও বৈধন্ম্য নিরূপণ করিয়া অধুনা পৃথিবী প্রভৃতি প্রত্যেক দ্রব্য নিরূপণ 

করিতেছেন। বাহ বা স্তুল দ্রব্যসমুহের মধ্যে পৃথিবী সর্ববাপেক্ষা স্থূল দ্রব্য 
বলিয়। গ্রন্থকার প্রথমে পৃথিবীর পরিচয় প্রদান করিতেছেন-__“তত্রক্ষিতি” 

ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । তত্র নয়টি দ্রব্যের মধ্যে । গন্ধহেতু ইতি । গন্ধের 

হেতু-_সমবায়িকারণ পৃথিবী অর্থাং যে দ্রব্য গন্ধের সমবায়িকারণ হয় সেই 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৮১ 
ব. বি./ভাষাপরিচেস্ছাদ/৩৭-৬ 



দ্রব্যই পৃথিবী বলিয়া অভিহিত হয়। পৃথিবীর এইরূপ লক্ষণ করায় উংপত্তি- 

কালীন গন্ধহীন পৃথিবীতে অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু উৎপত্তিকালীন পৃথিবী 

গন্ধহীন হইলেও দ্বিতীয় ক্ষণে পৃথিবীতে গন্ধ উৎপন্ন হয়, অতএব উৎংপত্তিকালীন 
গন্ধহীন পৃথিবীর গন্ধের প্রতি সমবাস্সিকারণতা ব্যাহত হয় না। যদিও 

“গন্ধবত্ব মাত্রই পৃথিবী” এবপ পৃথিবীর লক্ষণ করা উচিত ছিল, তথাপি 

প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধের নিমিত্ত পৃথিবী গন্ধের সমবায়িকারণরূপে 

স্বীকৃত হইয়াছে । কারণপতা কিঞ্চিদ্ধন্মবচ্ছিন্ন হয় ইহাই নিয়ম। সুতরাং “গন্ধের 

কারণত। কি্ছিদ্বন্মবচ্ছিন্না “কারণত্বাং” এই অনুমানের দ্বার। গন্ধের সমবায়ি- 

কারণত1র অবচ্ছেদকরূপে পুথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ হয়॥। অন্যথা অর্থাৎ গন্ধের 

প্রতি পৃথিবী সমবায়িকারণ নয় এইরূপ স্বীকৃত হইলে গন্ধমাত্রই কারণ 

ব্যতিরেকেই উৎপন্ন হউক্ এইরূপ আপত্তি হয় অর্থাং গন্ধের প্রতি কোন নিয়ত 

কারণ নাই এই আপত্তি হইয়া উঠে । যদি বল পাষাণ প্রভৃতি দ্রব্যে গন্ধের প্রতাক্ষ 

হয় না বলিয়া! পৃথিবীতে গন্ধবত্ব লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার 

না। যেহেতু পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে, কিন্ত এ গন্ধ অনৃতৎ্কট বা অনুদ্ভূত 
বলিয়। উহার উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু পৃথিবীত্ব হেতুর ছার! পাষাণাদি- 

দ্রব্য-গত গন্ধ অনুমিত হয়। অন্যথ। অর্থাৎ পাষাণাদি্রব্য পাঁথিব বস্তু বলিয়। 
স্বীকৃত না হইলে কেমন করিয়! পাষাণের ভন্মে গন্ধের উপলদ্ধি ব! প্রত্যক্ষ 

সম্ভব হয়। যে দ্রব্য যেদ্রব্যের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, সেই দ্রব্য সেই 

দ্রব্যের আরস্ভক বা উৎপাদক দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়। এই ব্যাপ্তি বা নিয়মবশতঃ 

পাষাণভন্ম পাষাণের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়| পাষাণভস্ম পাষাণের 

আরম্ভক অবয়ব পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয়। অতএব পাষাণভস্মও পাষাঁণের 

অবয়ব এই ছুইটি বস্তুই পৃথিবী । পাষাণভম্মের আরস্তক অবয়ব এবং পাষাণের 

অবয়ব একই পদার্থ বলিয়। পাষাণভন্মের আরস্তভক অবয়বের পৃথিবীত্ব সিদ্ধি 

দ্বারা পাষাণের অবয়ব হইতে উৎপন্ন পাষাঁণেরও পুথিবীত্ব সিদ্ধি হয়। তথা 

ক্ষুদ্র বস্ত্রের ভস্ম বৃহৎ বস্ত্রের ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! ক্ষুদ্র বস্ত্র বৃহৎ- 

বন্ত্রের উপাদানের দ্বার। নিল্মিত এইরূপ উপ।দান-উপাদেয়ভাব পরিলক্ষিত হয়। 

এইভাবে প্ৰাধাণের পরমাণু পৃথিবী বলিয়া পাষাণের পরমাণু হইতে উৎপন্ন 

পাষাঁণেরও পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব পাষাণেরও গন্ধবত্ব বিষয়ে কোন 

প্রতিবন্ধক বা সংশম্ন থাকিল না। 

যদি পাঁষাণে গন্ধ না! থাকিত, তাহা হইলে পাষাণের ভস্মেও গন্ধ থাঁকিত 

৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



না বা উপলব্ধ বা! প্রত্যক্ষ হইত নাঁ। সমবাফ্সিকারণীভৃতদ্রব্য-গত-গুণ কাধ্যে 

সংক্রমিত হয় ইহাই নিয়ম । পাষাণের গন্ধ অনুৃৎকট--উৎকট নয় বলিয়। 

পাষাণ-গত গন্ধের প্রত্যক্ষ বা উপলব্ধি হয় না, কিন্তু অনুমিত হয়। স্ৃতরাং 

পাষাণাদি দ্রব্যে গন্ধ আছে ইহ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । পাকের দ্বারা 

গন্ধের উৎকটতা৷ বা উদ্ভৃতত1 উৎপন্ন হয় বলিয়। পাযাঁণের ভস্মে গন্ধের উপলব্ধি 

ব৷ প্রত্যক্ষ হয় । 

নানেতি।-_শুর্, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে সাত 

প্রকার রূপ পৃথিবীতে থাকে । কিন্তু জলাদিতে উক্ত সপ্তবিধরূপ 

থাকে না, যেহেতু সেখানে কেবল শুরু রূপই থাকে । কিন্তু পৃথিবীতে 

এই ধক্ষমীতে__ঘটাদিতে পাকের দ্বারা নানারূপের উৎপত্তি হইতে পারে। 
যদি বল যে পুথিবীতে বা পাখিব পদার্থে নানীরূপ উৎপন্ন হয় নাই, তাদৃশ 

পৃথিবীতে নানারূপবত্বরূপ লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার 

5)। +*রণ রূপদ্ধয় বিশিষ্ে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে দ্রব্যত্ব ব্যাপ্য জাতি 

পৃথিবীত্বাদি তাদ্ৃশ জাতিমত্বই নানারূপবত্বশব্দের বিবক্ষিত অর্থ । পৃথিবীত্ব- 

জাতিমত্্ব নানারূপবিহীনে ঘটাদিত্রব্যে বর্তমান থাকায় উক্ত অব্যাপ্তি দূরীভূত 
হইল। “রপদ্ধয়বদ্বৃত্তিজাতিমত্ব” নানারপবতত শব্দের পারিভাষিক-অর্থ 

বলিয়া স্বীকৃত হইলে রূপদ্বয্রবিশিষ্টে ঘটপটাদিদ্রব্যে বর্তমান যে জাতি সত্তা, 

সেই সত্বাবত্ব গুণ ও কন্মে থাকায় গুণ ও কন্মে নানারূপবত্তের উক্ত পারিভাষিক 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য নানারপবত্বের পারি- 

ভাষিক লক্ষণে “দ্রবত্বব্যাপ্য” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । তথাচ “দ্রব্যত্ব- 

ব্যাপ্যজাতিমত্ত্র” এরূপ লক্ষণ স্বীকার করিলে দ্রব্ত্বব্যাপ'জাতি যে জলতাদি, 

সেই জলত্বাদিজাতিমত্ জলাদিতে থাকায় উক্ত লক্ষণের জলাদিতে অতিব্যাপ্তি 

হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “রূপদ্বয়বদ্বৃত্তি” এই অংশ 

কথিত হইয়াছে । দ্রব্যত্বব্যাপ্য ষে বামুজলা ন্যতরত্ব, তাদৃশান্যতরত্ববত্ব জলাদিতে 

থাকায় জলাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়, এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে 

“জাতি” এই অংশ কথিত হইয়াছে । রূপদ্বয়বদ্বৃত্তি ইত্যাদি প্রথম কল্পোক্ত 

লক্ষণটি-_রূপদ্ধয়-_-রূপনিষ্দ্বিত্ব, সুতরাং অপেক্ষাবৃদ্ধি বিশেষ-বিষয়তুবূপ দ্বিতব 
ঘটত হওয়ায় গৌরব দোষ হয় বলিয়! বিশ্বনাথ--“বূপনাশবদ্রৃত্তি” ইত্যাদি 

দ্বিতীয় কল্পের কথ। বলিতেছেন । রূপনাশবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থে 

বর্তমান যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্বাদিজাতি সেই পৃথিবীত্বজাতিমততই নানারূপ- 
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বত্বশব্দের পারিভাষিক অর্থ। বৈশেষিক মতে পৃথিবীর পরমাণুতে বূপনাশ 
ও বূপাস্তর থাকায় এবং স্যায়মতে. ঘটাদিতেও রূপনাশ ও রপাস্তর থাকায় 

লক্ষ্যে লক্ষণসঙ্গতি হইল । 

ষড়্বিধ ইতি ।-_মধুর, অন্ন, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত এই ছয় প্রক।র 
রস পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে। এখানেও পূর্বেবর মত 

_অর্থাং যে পৃথিবীতে ব1 পাখিব দ্রব্যে ছয় প্রকার রস নাই, সেই দ্রব্যে 

ষড়রসবত্বরূপ লক্ষণ সঙ্গতির জন্য বলিতেছেন-_রসদ্য়বিশিষ্টে দ্রব্যে বর্তমান 

যে দ্রব্যত্বব্যাপ্য পৃথিবীত্ব জাতি, তাদ্বশ'জাতিমত্ই ষড়বিধরসবত্ৃশব্দের পারি- 

ভাষিক অর্থ বা লক্ষণ বলিয়া বোধিত হয় । পুথিবীতে সৌরভ ও অসৌরভ 

এই দুই প্রকার গন্ধ আছে, এই কথাটাই বুঝাইবার নিমিত্ত “দ্বিবিধ” এই শব্দ 

প্রযুক্ত হইয়াছে । কিন্তু “দ্বিবিধ-গন্ধবত্ব” এূপ পৃথিবীর লক্ষণ নহে । যেহেতু 

“দ্বিবিধ”" এই বিশেষণ পদটির কোন সার্থকতা] পরিলক্ষিত হয় ন।, গন্ধবত্তৃ 

পৃথিবী এইরূপ বলিলেই “কার্য্যসিদ্ধ হইবে । সৌরভ-_সুগন্ধ, অসৌরভ-- 
দুর্গন্ধ ভেদে গন্ধ দুই প্রকার বলিয়। বুঝিবে ॥ ৩৫ ॥ 

হহাহলজ্সাভ্ভ নিজ ী উতুজ্জাহীল-নাকজ: | 
নিক্ানিক্ঘা লা লা লিকছা ক্দানঘৃলতা ||8ি। 
অনিক্মা নু হল্সা জ্দাবু অনানঘনসীঘিগী"। 
জান্স্সিা সন্ত ইন্তলিল্দিন লিমনহবতা || ইও।। 

সেই পৃথিবীর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উঞ্ণও নহে, শীতলও নহে এবং 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ বলিয়া বোধিত হয় বা বুঝিতে হইবে । সেই পৃথিবী 
দুই প্রকার-_নিত্যা ও অনিত্যা। যাহার ধ্বংসও নাই এবং উৎপত্তিও নাই 

সেই পদার্থ নিত্য বলিয়া কথিত হয় । পরমাণুরূপা পৃথিবী নিত্যা। যে পদার্থ 

ধ্বংসের প্রতিযোগী হ্য়, সেই পদার্থ অনিত্য বলিয়া অভিহিত হয়। 

পরমাণুরূপাভিন্ন। পৃথিবী অনিত্যা। অর্থাৎ পরমাণুর দ্বার! উৎপন্না পৃথিবী 

অনিত্যা। এই অনিত্যা পৃথিবী অণু ও মহৎ ভেদে দুই প্রকার । যে পৃথিবী 

দুইটি পরমধুণুর সংযোগ ছারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে দ্যপুক বলা হয়, 

সেই পৃথিবী অণ্ু। যে পৃথিবী তিনটি দ্যগুকের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন হয় 

এবং যাহাকে ত্রসরেণ বল হয়, সেই পৃথিবী ও অপর সকল পৃথিবী মহং। 

দ্বযণ্ুক হইতে আরস্ভ করিয়! সকল পাথিব দ্রবঃই অনিত্য। দ্যণ্ুক অনিত্য 

৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পৃথিবী হইলেও অগ্রু বলিয়া চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় ন|। 

এই অনিত্য1 পৃথিবীর অবয়ব আছে । দেহ, ইন্ত্রিয়ও বিষয়ভেদে সেই জদ্যা 

বা অনিত্য! পৃথিবী তিন প্রকার । পাথিব শরীর- মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ 
প্রভৃতি । পাথিব ইন্ড্রিয়_গন্ধগ্রাহক ঘ্রাণ । পাথিব বিষয়__মৃংপিণ্ড ও পাষাণ 
প্রভৃতি ॥ ৩৬-৩৭ ॥ 

ভনহা হলি । লহ্গা. দৃশিত্যা: | অব্তুগ্গাহীল-জনহানংতর ভ্রাঘীহদি অর্ধাল হুলঘুজ'_ 

ঘান্ধঅহুলি ৷ হস্ত ঘৃথিন্যা" জ্বহাওবুচ্গাহীল হলি হ্লানলাগর লন্ততনূ। নফন্তুলভ্ত 

ঘাকজং্নহাঘংনলাস' ভহাঘানূ, অধিন্কক্জ নযাথমলি। যন্সণি ন।ক্কঅংনহা: দহাহী 

লাহ্বি, বানি দাকঅভঘহানন্গ্বভি-লভ্যততভযাত্তআলিলংঅলখী' লীগযঃ | লিংশ্লি। 

ঘা ঘৃখিনী িনিঘ্ানিতানিব্জান্ব্সথ; | অন্ুকতহ্বঘা নহলাধাফনা দৃথিনীটিজা ॥২ৎ।। 

ল্পা ঘহলাথ্মিল্লা দৃতিনী ভযগ্ল্কাকিফিনা জঅন্নাণি অলিংপতঅশ: | ভনালিবা 

ঘৃথিঘী তন্ন অন্যন্রলীতঅখ | লব অনযনিনি কি লালমু? নহলাঘৃতুীইলীননল: | 

হু  নহ্নাণুলালণীন্লিযত্রাহ্ ঘন্াহথীনা স্অগ্ধ' ল হসাহিনি লান্যমূ। হৃক্রহ্ 

নহমাজীহসত্হাতগনি লনুজমূন্তস তঅহাতলজজমঘানূ। অখা ঘন ঈহাহস হৃইড- 

সত্অহাজস$দি লন্বমূত্র্ঘ সন্তহাঘনূ। লন্বক্ী ঘন ভথুক হলি ভু হন্তুদ্ঘলিহিলি 
শান্যম্। ভৃক্ী নন্থান্ ঘাল্সহাহািহিলিলন্ত্্' | জীললূ ঘত্নালীহলীন্রিঘংঈল ললু- 
অনুছ্যানি স্সহ্বঘাযীখালু , ভূহভখলহাভত্তু নাণীন্ছিঘ') অন্লিঘ।ল ভবন দহ্যহাতআালু। 

ল নন লহালী' হহজ্নহলা ঘুদুজ্বভনীনুঘল্লক্বান ল সংযহ্ব্ণি শ্রিতীঘ হলি আাভ্ঘমূ। 

অন্হযহয কহযান্্থাহ্ালতানূ, অন্যথা অঙ্ুহজ্লাহ্জন্লব' কহালিহু হ্যতত সবজ্লালু। 

নল ন্ানিলমলভাহী করখনহহযব্হলঅল্অবহযন্হথলীন্নজিহিলি লান্যল্। জল লহুল্ত- 

পানিসিক্হ্যন্হনানযন: ভখুজহুভলীল্নলধনবালান্। ল ন্্ানহরীন লগ্গুকল ক 

হহযনঘইজীহলুভিহ্লিনান্যম্। অলী ল (নেয়) কুহঅত্রলহ্যেতন্ন শ্রা ক্ঘন্নিনূ 

কন্নলানাহান্নহলই, হ্ষিল্ত্ত মন্তীহ্ধুলভঘাহি-ক্কাআ-জস্ভুবালী ভুহমততর, লহুলান 

ম্াহ্যমূ। লগা ন্ন সইআলংআান্ সংগা, নল ভ্তু লজঘুক্াইত্বহুাভ্রান্। ল্ছি 

কল্মব$ি হব ব্শললি নহলাথী লহুভলাধানানূ। হুত্খস্ক অঅযনিবিন্তী বন্াসুন্ঘানু- 
লিলাহাতী: সহহাবিজ্াহ্নিব্যকলম্ । বীমা ল্লান্রঘত্রাহাঘা অলল্লতন ঈহর্মনতীতনি 

জাফঘসজঙ্র: । অন: লবন্বিত্ তিসামী নাকুস: । হল নব নিগালহালিত্যজ অঅলঘল্- 
জগাচফীন্ঘভিসঅল্লান্ লং লিত্যঅন্। লহ্ল্নফ্লাঘালাহলজযভষ বাখলাহী শ্রিগাল্ললিন 

অঘ্নহ্িনাআলাহলমমভযাছি লনন্মিহজিাল্ভংললভ্তীলি ল্য ঘহনাঘূংঅনিভ্তি:। লন্ব 

সইঘী শরিগানী9ভ্বীলি ত্রাহ্্যমূ। লব; আনযনহন্নাঞ্-পন্যাহ্-. ঘত্বিত্যন্ত- 
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মাঈন লব্নযলঝিন্তী, লবংলীহযলা: ঘাযলা লনহাহসন্কবানু জদাকতনহিতন্তুদাণন 

বহ্ত্রয়নিভ: | ল শহ্দসযীজন্ধমূ, অদন্থুচ্ভনহৃতৰ সলি অনিকণ্যনংঘ্ঘ্য সঘীঅক্কতআানু। 

ননবতরক্ষনত ভহ্নঘতণাহাদি বিজুবহ্িলি ভ্া্তঅমূ। অলনহখালযন লহ্বিজ হিলি । 

ঘান্ম সিউনি | জা ক্কাম্যভনা দ্বতিন্বী হাহীইলিিয-বিনঘ-ঈভাহ্ত্যিশ্ব: ॥২৩॥ 

স্পর্ম ইতি। তাহার- পৃথিবীর । অনুষ্ও অশীত স্পর্শগুণ বায়ুতেও 

আছে বলিয়া! “পাঁকজ” পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

পৃথিবীর স্পর্ণ যে অনুষ্ণ ও অশীত এই বিষয় বাঁ বক্তার আশয়টি পরিস্ফুট 

করিবার নিমিত্বই “অনুষ্ণাশীত” এই পদটি স্পর্শের বিশেষণরূপে কথিত 

হইয়াছে, লক্ষণার্থে উক্ত হয় নাই । প্রকৃতপক্ষে পাকজ-ম্পর্শবত্বমাত্রই পৃথিবীর 

লক্ষণ বলিয়া গণ্য, যেহেতু “অনুষ্ণাশীত” এই বিশেষণ পদটি পৃথিবী লক্ষণের 

অঘটক হওয়ায় লক্ষণবিষয়ে নিরর্থক বলিয়া! বিবেচিত হইবে বাহয়। যদিও 

পাকজ স্পর্শ পটাদিতে নাই বলিয়া অব্যাপ্তি হয়, তথাপি পাঁকজ স্পর্শ বিশিষ্ট 

যে পৃথিবী, সেই পৃথিবীতে বর্তমান যে পৃথিবীত্ব জাতি, সেই পৃথিবী জাঁতি- 

মত্বই পাকজ স্পর্শবত্ব শব্দের বিবক্ষিত অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব 

পটাদিতে পাকজ স্পর্শ না থাকিলেও তাদৃশ পৃথিবীত্রজাতিমত্ত পটাদিতে 

বর্তমান করায় পটাদিতে অব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । 

সেই পৃথিবী 'দুই প্রক।র-নিত্যা ও অনিতা । »অণুলক্ষণা-অপুষ্বরূপা 

অর্থাৎ পরমাথুরূপা। পৃথিবী নিত্য ॥ ৩৬ ॥ 

তদন্যা_-পরমাুভিন্ন॥ পৃথিবী এবং ছ্/ণুকীদিরূপ। সকল পৃথিবীও অর্থাৎ 

দ্যপ্ুক হইতে আরস্ত করিয়! সকল পৃথিবী অনিত্যা। ইহাই ফলিতার্থ। সেই 

অনিত্য। ব। জন্য! পৃথিবীরই অবয়ব আছে, কিন্তু নিত্য পৃথিবীর অবয়ব নাই। 

ধীহার! অবয়ব ব্যতীত অবয়বী স্বীকার করেন না, তাহাদের যুক্তিপূর্বব- 

পক্ষরূপে গ্রন্থকার বিশ্বনাথ উত্থাপন বা উপস্থাপিত করিতেছেন-__“ননু” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অবয়ব ব্যতিরেকে অবয়বীর সত্তাবিষয়ে কোন প্রমাণ 

পরিলক্ষিত হয় না । যেহেতু পরমাণুপুঞ্জ দ্বারাই “ইহা ঘট” এব্প প্রতীতি বা 

প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। অতএব ঘট পরমাণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে, 

পরমাুপুঞ্জই ঘট বলিয়া! অভিহিত । 

যদি বল ঘট্াদি পরমানুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নয়, তাহা হইলে 

পরমাণুসমূহ অতীন্দ্রিয়হেতু ঘটাদিও চাক্ষুষলৌকিকপ্রত্যক্ষের অগোচর বা 

৮৬ ভাঁষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অবিষয় হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। কারণ একটি পরমাণু চাক্ষুষ- 
লৌকিকপ্রত্যক্ষের অবিষয় হইলেও পরমাণুসমূহ চাক্ষুষলোকিকপ্রত্যক্ষের 

বিষয়রূপে সম্ভব বা গণ্য হইতে পারে । যেমন দৃরস্থিত একটি কেশ চান্ষুষ- 

প্রত্যক্ষের বিষয় না হইলেও বা অবিষয় হইলেও কেশগুচ্ছ বা কেশসমূহ চাক্ষুষ 

লোকিকপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়। গণ্য হয় । 
যদি বল ঘট পরমা ণুপুঞ্জ হইতে অতিরিক্ত পদার্থরূপে স্বীকৃত হইলে “একটি 

স্থল বা বিশাল ঘট” ইত্যাকারক প্রতীতির অনুপপত্তি হয় । এরূপ বলিতে পার 

না। কারণ যেমন একটি “বিশ।ল ধান্যর।শি* ইত্যাকারক প্রতীতির উদয় হয়, 

সেইরূপ “একটি মহা ন্ ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যয় উৎপন্ন হইয়। থাকে । 

অবয়ববাদীর এ সকল উক্তির যুক্তি খণ্ডন বা নিরাস করিবার নিমিত্ত 

অবয়বিবাদী বলিতেছেন-_“মেবম্” ইত্যাদি গ্রন্থ । এরূপ কথা বলিতে 

পার না। যেহেতু দুরস্থিত বা নিকটস্থিত প্রত্যেক পরমাণু স্বভাবত£ঃই 
অন্জীল্ত্িয় অর্থ। চাক্ষুপ্প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় নহে বলিয়! পরমাণুসমূহ ও 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ) বিষয় হইতে পারে না। দৃরস্থিত কেশ স্বভাবতঃ 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের অবিষয় ব। অতীন্দ্রিয় নয়, যেহেতু নিকটবত্তী কেশই চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে । কেশ স্বভাবতঃ চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের বিষয়, কেবল 

দূরত্বাদিদৌষবশতঃই উহা প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং পুর্বেবে|ক্ত তোমার উক্তি 

যুক্জিন্বীন। 

বিশ্বনাথ পরমাণুর উৎপত্তিধিষয়ে পুর্ববপক্ষের অভিমত উত্থাপিত 

করিতেছেন_-“ন5” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল ঘটাদির প্রত্যক্ষ পূর্বের 

অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ হইতে দৃশ্য পরমাণুপুঞ্জ উৎপন্ন হয় বাঁপয়। উহার প্রত্যক্ষেও 

কোন বাঁধা ব। প্রতিবন্ধক থাকে না । এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু 

অদৃশ্য পদার্থ দৃশ্যপদার্থের উপাদান বা কারণসামগ্রী হইতে পারে না, কারণ 

কারণীভূত দ্রব্য-গত-গুণ কাধ্যে সংক্রমিত হয় এরূপ ব্যাপ্তি বা নিয্নম আছে। 

অন্যথ] অর্থাৎ অদৃশ্যবস্ত হইতে দৃশ্যবস্ত উৎপন্ন হয় ইহ স্বীকৃত হইলে অদৃশ্থয 

অক্ষিগেরলকের মধ্যবর্তী তেজঃপদার্থস্বরূপ চক্ষঃসমূহ এবং অবশ্য উম্ম সন্ততিরও 

কোন সময়ে প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, উক্ত চক্ষুঃ ও উম্মা হইল অদৃশ্যবস্ত, যেহেতু 

অদৃশ্য তেজঃপুঞ্জাদি উহাদের উপাদান। যদি অদৃশ্যপদার্থ দৃশ্যপদার্থের 

উপাদান না হয় অর্থাৎ অদৃশ্যবস্ত হইতে দৃশ্যবস্ত উৎপন্ন না হয়। তাহা হইলে 

যখন তৈল ঘ্ৃতাঁদি কটাহে অতিতপ্ত হইয়। প্জ্বলিত হয়, তখন অতিতপ্ত-তৈল- 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ৮৭ 



ছৃতাদির অভ্যন্তরস্থিত অদৃশ্যবহিত হইতে কেমন করিয়] দৃশ্যবহ্ি উৎপন্ন হয় ? 

ব1 তাদ্ুশ অদৃশ্যবহিত হইতে দৃশ্যবহিনর উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়, ইহা কিরূপে 

সম্ভব হয়? এরূপ বলিতে পারা যায় না। যেহেতু সেখানে অতিতপ্ত তৈল 
ঘৃতাদির অভ্যন্তরস্থিত দৃশ্য সৃক্ষ্মবহিতর অবয়ব হইতে স্ুলবহির উৎপত্তি স্বীকার 
বা কল্পনা কর] হয় । 

যদি বল অদৃশ্য ্/ণুক হইতে দৃশ্য ত্রসরেণুর অর্থাং তিনটি সম্টিগত দ্বযণ্ুকের 
উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

আমর] দ্ৃশ্ত্ব বা অদৃশ্যত্বরকে কোন বস্তূর স্বভাঁবগত ধন্ম বলিয়। স্বীকার করি 

না। কিন্ত মহত্ব, উদ্ভৃতরূপ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি কারণ কুটবিশিষ্ট 

পদর্থ দৃশ্য এবং এ কারণ কুটাভাববিশিষ্ট পদার্থ অদৃশ্য বলিয়া! পরিগণিত বা 
স্বীকৃত হয়। অতএব ত্রসরেণুর মহত্ব আছে বলিয়া! উহার চাক্ষুষপ্তত)ক্ষ হয় 
এবং দ্বাণুকাদির মহত্ব না থাকায় উহার প্রত্যক্ষ হয় না। তোমার €(বৌদ্ধের ) 

মতে ও পরমাথুতে মহত্ব না থাকায় উহ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না। এইভাবে 

অবয়বী সিদ্ধ হইলে উহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ গুত্যক্ষ সিদ্ধ হওয়ায় অবয়বী 

ঘটপটাদি অনিত্যদ্রব্য বলিয়া পরিগণিত হইল। উহাদের অবয়ব-ধাঁর। 

অসংখ্য বা অনন্ত বলিক়্1 স্বীকার করিলে অর্থাং অবয়বিমাত্রেরই যদি 

অবয়ব স্বীকার করা যায় এবং অবয়বের অবয়ব, সেই অবস্রবের 

আবার অবয়ব এইভাবে যদি অবয়ববিভাগধারার কোথাও বিশ্রাম 

স্বীকার করা ন৷ হয়, তাহা হইলে সুমেরু পর্বত ও সর্প এই উভয়ের অনন্ত 

অবয়ব থাকায় সমেরু পর্ববত ও সর্যপের পরিমাণের কোন তারতম্য বা ভেদ 
পরিলক্ষিত হয় না বলিয়। উহাদের তুল্যহের-_-পরিমাণ-গত সাদৃশ্যের আপত্তি 

হয়। যেহেতু অবয়বগত সংখ্যাই পরিমাণের জনক, যার এ সংখ্যা উভয় 

স্থলেই অনন্ত বলিয়]! উহাদের পরিমাণগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অতএব 

উক্ত আপত্তিবারণের নিমিত্ত কোন একস্থানে অবয়ববিভাগধারার বিশ্রীম বা 

সমাপ্তি স্বীকার করিতে হইবে। যেখানে অবয়ববিভ!গধারার বিশ্রাম স্বীকার 

করা হইবে, সেই পদার্থটি যদি নিত্য ন' হয়, তাহ1 হইলে তাহা কাধ্য বা জন্য 

পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইলে উহা সমবায় সম্বন্ধে কোথাও ব। কোন স্থানে 

বৃতিমান্ বলিতে হইবে । কিন্তু উহার অবয়ব না থাকায় উহা সমবেত হইতে 

পারে না, অথচ ভাব কাধ্য কখনও অসমবেত হয় না । স্বৃতরাং উতাকে নিত্য 

পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । 

৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকা বলী 



আকাশ, কাল, দিক ও আত্মাতে যেমন মহৎপরিমাণের তাঁরতমোর 

বিশ্রাম অর্থাং আকাশাদি পরম মহৎ, উহাদের অপেক্ষ। মহ আর কেহ নাই, 

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্ম! ইহার! পরিমাণ-গত মহতের শেষ সীম]। 

সেইরূপ অনুগত পরিমাণের তারতম্যের শেষ কোন একস্তানে স্বীকার করিতে 

হইবে। যেখানে অণুপরিমাণ শেষ হইয়াছে তাহাঁরই পরমাণুত্ব সিদ্ধ হয় 
অর্থাং যাহ] অপেক্ষা অণু আর হইতে পারে না, সেই পদার্থই পরমাণু বলিয়া 
গণ্য তয় । 

যদি বল ত্রসরেণুতেই অবয়ববিভাগধারার বিশ্রাম হউক । এরূপ শঙন্ক' 

করিতে পার ন।। কারণ ত্রসরেণু সাবয়ব যেহেতু উহ] চাক্ষুষ দ্রব্য, যেমন 

ঘটি এই অনুমানের দ্বারা ভ্রসরেণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে পর, শরসরেণুর 

অবয়ব সকল অর্থাৎ সম্টিগত দ্যণুক, সবয়ব, যেহেতু উহারা মহৎপরিমাণ- 

বিশিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদক, যথ। কপাল ইত্যাকারক অনুমানের দ্বার! ত্রসরেণুর 
অবরন্স্মুহের অবয়ব সিদ্ধ হয় । 

যদি বল পূর্বেবাক্ত সাবয়বসাধক অনুমান দুইটি অপ্রয়োজক অর্থ।ং অনুকূল 

তর্কশুন্য । এরূপ বলিতে পার না। কারণ অপকৃষ্টমহত্বের অর্থাৎ ক্ষুদ্রমহত্তের 

প্রতি অনেক দ্রব্যবস্্--সাবয়ব-দ্রব্যবত্থ কারণরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ যে বস্ত 

অপকৃষ্ট বা ক্ষুদ্র মহৎ অর্থাৎ পরম »হং নয় তাহা সাবয়ব দ্রব্য অর্থাং তাহার 
অবয়ব আছে। সুতরাং ত্রসরেণু অপকৃষ্ট মহৎ বলিয়! উহ।!র অবয়ব আছে। 

ত্রসরেণু সাবয়ব ন! হইলে উহ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় হইত না, যেহেতু দ্রব্য 

গ্রতক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ, এবং মহত্বের প্রতি সাবয়বত্ব কারণ হয়। 

যদি বল এইরূপ ক্রমে অর্থাৎ দ্বযথুকের অবয়ব সক্ল--সকল পরমাণু 

সাঁবয়ব যেহেতব উহার! দ্রব্যের উৎপাদক ইত্যাকাঁরক অনুমানের দ্বার! পরমাণুর 

অবয়ব সকলের ও অবয়বধারা অর্থাৎ অবয্পবের অবয়ব, সেই অবয়বের আবার 

অবয়ব এইভাবে পরমাণুর অবয় ববিভাগধারাঁও সিদ্ধ হউকৃ। এরূপ শঙ্কা করিতে 

পার না। কারণ পূর্ববকথিত অনুম।ন দ্বারা পরমাণুর অবয়ব সিদ্ধ হইলে 
অপর কোন অনুম।নের দ্বার পরমাণুর অবয়বের আবার অবয়ব সিদ্ধি হইতে 

পারে, এইভাবে তাহারও অবয়বসিদ্ধি হইলে অবয়বধারার সমাপ্তি বা শেষ 

ন1 হওয়ায় অনবস্থাদোষ হয় বলিয়] পরমাণুর অবয়বধারা সিদ্ধ হয় না। 

সেই কার্যারপা বা অনিত্য। পৃথিবী শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 

প্রকার ॥ ৩৭ ॥ 

প্রত্যক্ষধণ্ডমূ ৮৯ 



ঘীলিজািমনিনূ ইনহল্দিম পাঘাকছাতালু। 
নিমণীন্তনঘান্ানিহ্ব লই্াতভাল্ন হাল: ||২৫|। 

পাঁধিব শরীর-_যোনিজ ও অযোনিজ ভেদে ছুই প্রকার । মনুষ্তাদির 

শরীর পাধিব যোনিজ শরীর এবং বৃক্ষ লতাদির শরীর পাধিব অযোনিজ 

শরীর । পাখিব শরীরের প্রতি পৃথিবী সমবাস্সিকারণ এবং জল, তেজঃ, 

বায়ু ও আকাশ পাখিব শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণ। যেহেতু এক জাতীয় 

দ্রব্যেই উপাদান-উপাদেয়ভাঁব (কাধ্যকারণভাব ) সমুৎপন্ন হয়। ঘ্রাণ বা 
নাসিকাই হইল শরীরাশ্রিত পাঁথিব ইন্ড্রিয়। ছ্যণুক হইতে ত্রন্গাগ্ডের যাবতীয় 

বস্তই পাথিব বিষয় বলিয়। কথিত ॥ ৩৮ ॥ 

লল্গ ইনুল্তহানুতনি--তীলিজানীলি। হীলিঅদঘীলিঅস্ব্ অশ্ব: । নীলিজলদি 

লিনিঘ অবান্ুললঘ্ভঅত্বলি। আহাসুজ লান্ুমাতীলাম্ । অন্ত অদ্াহ্থীলাম্। 

অতীলিল হনহ্আক্িআহিকলূ । হনহুআ: ক্কলিভ্হান্বা: । তুভ্িআব্মহযুক্সান্বা: | 

লাহক্ষিতাঁ হাহীকলঘি অযীলিজল্ | লন্ব লান্ুত্াহ্হাহীহাঘাঁ নাঘিত্রন কবি লাললিলি 

্রান্যমূ । বালপ্াহিনকন্রভবীত সমাঘারনানূ । ল ্ন লক্টহীচলা ইজনভমাভাচেলাহিল্ষনণি 

হসাহিনি অ্রাভ্ঘলূ। লখা জলি অভং-ঘৃখিনীবাহিনা অত্তসঅল্লানু। লন্বম লঙ্থি 

অন্তীযতলাহিকিননাভন্তু ল নত আাধিনবনলিলি আাভযল্। লবক্হাহীলা নিলাহী5[ঘ হাহীহবলন 

সঅসিক্লানাল্ ল্মায,নল্তভ্হন্ন ঘৃষিনীবকিভ: । বন প্রীগিন্রাহিহাতীই জক্তানীলা 

নিনিভলাস অতল । হাহীহ্ত্রল্তু নল জালি:, দ্ৃখিলীতলাহিনা ভানুচযনি, কিন্ত্ত 

চ্াসযবল্। ন্বহ্বাহীনালদি লচ্তাসযত্াল্লান্সামি:। ন ন্ন লুহ্বাহীনা হাহীহত্ 

ক্কিনলাললিলি শ্রাভ্ঘমূ। আগয়াহ্নক্-নাযু-বকনল্ত্রহ। সদাঘতনান্। লললত ক্তি 

লানদিলি অন, ললহাত-তীহ্থতাহিনা তৈত্ত্ুলানান্। আহি হুত্বাহী হাহীহ্ন্নমহ্থাহী ন 

ননি লবালআবঘনিংনল নিহীমঘতঘীঘম্ | লন্ম ঘস হাবীই শচ্া ল জালা লঙ্গা- 

ভসামিহিলি নাহল । লা সলাআাান্রান। অনা শ্চভ্যাব্হু-তআযপরিন্থজি- 

লনমতল্রন্সাচঘআালিমকত্র ; অন্আাঅযনিলাসন্থতি-্চভ্ঞানত্ন্থভি-জালিলত্ন ন্রা ললূ। 

মা্ঘন-ন্নসলাহিজালিলাহায জঙাতআজনল্তরস: । ল ন্ম লুবিভহাকীই কথ ভঙ্াতাঘললনত: ? 
বস ন্ববিন্ত্বজক্ষন্যকতি-স্থলিলযা আনিতরামানানূ, অভীঘবজঅব-হাহীহ-গুলিলযা 
উন্ত্রহ্ার্মি'আলিংামানাহিলি আাচ্ছসদূ ; জ্দসিইল ভুজিনুহাবীহহা লালাকনিন ভুতিহ্- 
জাতা ভগাগঝলল্ত্রযান। হুল্্িযলিনি । াতীল্লিঘ নাখ্রিনলিতযঘ্র; | ঘাখিলতত 

্খনিনি হিম । প্রাহীচিন্' দাপ্সিত্ন কনাহিস্তু লী বাল্ঘভবীনবাসিল্যক্কআানূ, 

৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভ্রক,দ-হা-মালিতমজক্ক-শী-ঘুলনলু। লন্ম হল্াল্ব হীঘকণাহি-ল্যকজক্নাহ্বিভিহিলি 

অাক্যলূ। নহক্রীযজনাজন্যক্কত্রহস লহুখ্ান। ল ন্ম ললহহাহান-বাল্ঘ্র-ন্যজঙ্গঅউ 

অনক্কাল্নিকতত্রলিলি লাভলু । লহ অন্ুহবাসিল্যজন্গততাল্। অলা ঘহ্ধীতীলি ল ঈঘল্, 

নাহ্দলীল-স্তহনি-মাহাহ্স হচতাল্লংবজকমত্রালূ। ল নব সাগান্নিয ঝঞিন্ষর্দ হয বাঘলানালি 

আ্জ্রকতশরান লঙ্গ নযশিন্নাহ হুলি ল্রাচ্যমূ ; ল্্যতন্ন অলীলিনিহীনতালু। নিহীননা-- 

শিম হুলি। তণলীববাঘল লিন । অভ্রমীন ছি ক্কা্ঘআাললত্চ্ঞাখীললূ | বনু 

কতা" যহ্চ্ত্ো্থীল ননুলত্ণীন জাহান নহকন্হথা লা অলযত্্ীন। ল হি আীজ- 

গযীঅলাঞ্কঘাঁ নিলা জহতন্িউ্ন্অভিহক্বি। বীন লঘগুকাহিল্ক্সা্ভাল্ন অভ্ঈন নরিমঘী 
অঅলি। হাহীইল্িঘমীলিমযবনগণি সঙ্কাহাল্লইলীনল্যাজ: হাচ্ঘনুত্তিনহালাগ: 0২৫॥ 

তিন প্রকার অনিত্যা পৃথিবীর মধো শরীরের বিষয় বিশদভাবে বলিতেছেন 

_«যোনিজাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার। | পাধিব দেহ দুই প্রকার-যে'নিজ ও 

অযোনিজ । পাথিব যোনিজ শরীবও দুই প্রকার-_-জরায়ুজ ও অগুজ । মনুষ্ধয 
পুন্ষির দেহ পাথিব জরাযুজ এবং সর্প, পক্ষী ও মৎস্য প্রভৃতির দেহ পাথিব 

অগ্ডজ। স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ও দেবতা প্রভৃতির দেহ অযোনিজ । কৃমি, মশক ও 

ডশীস প্রভৃতির শরীর পাখিব অযোনিজ স্বেদজ দেহ বলিয়া কথিত। বৃক্ষ, 

তকলতা প্রভৃতির শরীব পাথিব অযোনিজ উদ্ভিজ্জ দেহ বলিয়া পরিগণিত । 

নরকবাসীদিগের শরীরও অযোনিজ বলিয়া খ্যাত । যদি বল মনুষ্য প্রভৃতির 

শরীর যে পাখি, সে বিষয়ে প্রমাণ কি? কোন প্রমাণই তো পরিলক্ষিত হয় 
না। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্যাদির শরীরে গন্ধাদি আছে 

বলিয়। মনুষ্যাদির শরীর পাথিব বলিয়া কথিত, সুতরাং গন্ধাদিমত্্ব হেতুর দ্বার 
মনুষ্যাদি শরীবে পাথিবত্ব অনুমিত হয়। যদি বল যেখন মনুষ্তাদি শরীরে 

গন্ধাদির উপলব্ধিহেতু মনুষ্তাদির শরীর পাথিব বলিয়] অভিহিত হয়, সেইরূপ 

মনুষ্যাঁদির শরীরে জল উম্মা--তেজঃ, বায়ু ও আকাশের উপলন্কিহেতু 

মনুষ্তাদির শরীর, জলীয়, তৈজস, বায়বীয় গুভূতি বলিয়া কথিত হউকৃ। 

এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু মনুষ্যাদির শরীর জলীয়াদিরূপে স্বীকৃত 

হইলে জলত্ব-পৃথিবীত্বাদির সাহ্কধ্যের আপত্তি হয় বলিয়! মনুষ্যাদি শরীর 
জলীয় বা! পাঁধিব প্রভৃতি কিছুই বলিতে পারা যায় না। যদি বল মনুষ্তাঁদির 

শরশীর পাথিব না হউক, কিন্তু জলীয় বা তৈজস হউকৃ। এরূপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ র্েদাদি বা জলীয়াংশ।দি বিনষ্ট হইলেও শরীরত্বরূপণে 

শরীরের “সেই এই শরীর” এরপ প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, সুতরাং মনৃষ্যাদির 
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শরীর যদি জলীয় বা তৈজস হইত, তাহা হইলে সেই জলাদি বিনষ্ট হইলে 

শরীরও বিনষ্ট হইত, কিন্তু তাহা হয় না । পরম্ত “সেই এই শরীর” এইরূপ 

প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয় এবং শরীরের ধ্বংস পধ্যন্ত গন্ধাদ্দির উপলন্বিহেতু মনুষ্যাদি 

শরীরের পৃথিবীত্ব সিদ্ধ হয় অর্থ।ং মনুগ্তাদি শরীর পাখিব বলিয়া অভিহিত 

হয়, জলীয় বা তৈজস বলিয়া কথিত হয় না। অতএব মনুষ্যাদির 

শরীর পাথিব। পাথিব শরীরে পৃথিবী সমবায়িকারণ হয় এবং জল, তেজঃ, 
বাম়ু ও আকাশ এ শরীরের প্রতি নিমিত্তকারণমাত্র হয় । যেহেতু এক জাতীয় 

দ্রবে)ই উপাদান-উপাদেয়ভাব সমূৎপন্ন হয়। বিজাতীয় দ্রব্য যদি উপাদান- 

কারণ হয় তাহা হইলে উপাদেয় কাধ্য একবিধ বলিয়] স্বীকৃত হয় না। 

মনুষ্যাদির শরীর যদি পৃথিবী, জল প্রভৃতি বিজাতীয় ভূত দ্রব্যের দ্বারা নিমিত 

এরূপ স্বীকার করা যায়, তাহ! হইলে উক্ত শরীরে পৃথিবীত্ব ও জলতাঁদি 

বিজাতীয় ধর্মসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। অথচ একই অধিকরণে 

পৃথিবীত্ব ও জলত্াদি ধর্ম্মগুলি বর্তমান থাকিলে উক্ত ধন্মসমৃহ বিজাতীয় ধর্ম্ম 
বলিয়৷ স্বীকৃত হইবে না। তাহার ফলে দ্রব্যকে নয় প্রকারে বিভক্ত করা 

অনুপপন্ন হইয়! পড়ে । প্রকৃতপক্ষে শরীরের সর্ববাংশেই পৃথিবীর বিশেষ গুণ 

গন্ধের উপলব্ধি হয় বলিয়! মনুসষ্তাদির শরীর পাথিব শরীর বলিয়াই অভিহিত 
সঙ্গত হয়। | 

পৃথিবীত্বাদি সিদ্ধ জাতির দ্বারা সাঙ্কধ্যের আপর্তি' হয় বলিয়া শরীরত্ব 

অনুগত ধর্ম হইল্সেও জাতি বলিয়! স্বীকৃত হইল ন1। 

“স্বসামানাধিকরণ্য-স্বাভাববদ্বত্তিত্ব-স্বসমানাধিকরণাত)স্তাভাব প্রতিযোখিত্ব” 

__এই সন্বন্বত্রয় দ্বারা সম্বন্ধবিশিষ্ট ধর্ম সন্কর বলিয়! অভিহিত হয় । তথাহি 

মনুষ্যাদি শরীরে পৃথিবীত্ব ও শরীরত্ব থাকায় স্বসামানাধিকরণ্য আছে, 

জলীয়াদি শরীরে শরীরত্ব আছে কিন্তু পৃথিবীত্ব নাই এবং ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব 

আছে, কিন্তু শরীরত্ব নাই, স্বৃতরাং জলীয়াদি শরীরে এবং ঘটাদিতে স্বাভাব- 

বদ্বত্তিত্ব ও স্বসমানাধিকরণাত্যন্তভাবপ্রতিযোগিত্ব থাকায় পৃথিবীত্বের সহিত 

শরীরত্বের সাহ্কধ্য হয় । শরীরত্বের দ্বারা সাক্কধ্য হয় বলিয়। পৃথিবীত্ব জাতি- 

রূপে কেমন করিয়। স্বীকৃত হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ষে 

কারণতা৷ অধশ্যই কিঞ্চিছ্র্শের_কোন এক ধর্শের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা নিয়ন্ত্রিত 

হয়, যেহেতু সে কারণতা “পৃথিবীনিষ্ঠাগন্ধসমবায়িকারণত কিঞ্চিদ্বন্নাবচ্ছিন্না 

কারণত্বাং” ইত্যাকারক অনুমান প্রমাণের দ্বারা পৃথিবীত্বে জাতির উপপত্তি 

৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় । অতএব শরীরত্ব দ্বার। সন্কধ্য হইলেও পুথিবীত্ব জ!তির অনুপপততি হয় না। 

কিন্তু চেষ্টার আশ্রয় শরীর বলিয়া কথিত। বৃক্ষ প্রভৃতিও চেষ্টার আশ্রয় 

বলিয়! বৃক্ষাদিতে শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। যদি বল বৃক্ষাদি যে শরীর, 

সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় ন। এরূপ বলিতে পার ন!1। 

কারণ বৃক্ষাদি শরীর যেহেতু সেখানে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ আছে এই অনুমানের 

দ্বার! বৃক্ষাদি শরীরের উপপত্তি হয় । যদি বল বৃক্ষাদি শরীরে যে প্রাণবা য়ুর সম্বন্ধ 

আছে সে বিষয়ে তো কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না । এরূপ কথা বল? সঙ্গত 

নহে। কারণ বৃক্ষশরীরে প্রাণবায়ু আছে যেহেতু ছেদন জন্য ক্ষত অংশ পূরণ 

হইয়। পুর্ববাবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহার বৃদ্ধি ক্ষয় প্রভৃতি আছে এই অনুমানের 

ছ।রা বৃক্ষাি শরীরে প্রাণবায়ুর সম্বন্ধ অনুমিত হয়। যদি হস্ত পদ প্রভৃতি 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ “শরীর” বলিয়া! ব্যবহৃত না হয়, তাহা হইলে শরীর লক্ষণে 

“অন্ত্যাবয়বিত্ব” এই বিশেষণ পদটি নিবেশ করিয়া “অক্ত্যাবয়বিতসেতি 

চেষ্টা শসত্বং অথবা চেফীবদজ্ত্যাবয়বিত্বং শরীরত্বম্” এরূপ শরীরের লক্ষণ বলিতে 

হইবে । অন্যথা কেবল “চেষ্টীশ্রয়ত্ব” শরীরের লক্ষণ বলিলে হস্তপদাদিও 

চেষ্ট।র আশশ্রয়হেতু হস্তপদাঁদিরও শরীরত্বের আপত্তি হয় । অন্ত্যাবয়বিত্ব শব্দের 

অর্থ--দ্রব্যের অনারস্তকদ্রব্ত্ব অর্থাৎ যে শেষ অবয়বী হইতে অন্য কোন 

অবয়বীর উৎপত্তি হয় নাই তাদৃশ অবয়বিত্ব । হস্ত, পদ প্রভৃতি অঙ্গসমূহ 

শরীরের আরম্ভক বা উৎপাদক উপাদ।ন বলিয়! উহার! অন্ত্যাবয়বী নহে। 

অতএব হস্ত, পদ প্রস্ভৃতি অজসমূহ অন্ত্যাবয়বী নয় বলিয়! হস্তপদাদি শরীর 
নহে । যদি বল যে শরীরে চেষ্টা জন্মায় নাই বা উৎপন্ন হয নাই, সেই শরীরে 

চেষ্টাশ্রয়ত্ব না থাকায় চেষ্টাশ্রয়ত্বরূপ শরীর লক্ষণের জব্যাপ্তি হয়। এরূপ 

বলিতে পার না । কারণ তাদৃশ শরীরের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। পাষাণ-মধ্যবন্তি-চেষ্টাহীনভেকশর'রাদিতে এবং ম্বৃতশরীরে শরীর 

লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় বলিয়| বিশ্বনাথ লক্ষণাঁস্তর বলিতেছেন--“অথব1” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । চেষ্টার অধিকরণ যে অন্ত্যাবয়বী, সেই অস্ত্যাবয়বীতে বর্তমান যে 

দ্রব্ত্বব্যাপ্যজাতি চৈত্রত্বাদ্দি, মেই জাঁতিমত্তই শরীরত্ব । ঘটত্ব গ্রহণ করিয়| ঘটে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য শরীরের লক্ষণে “চেষ্টাবং” এই অংশে নিবেশিত 

হইয়াছে । হস্তপদাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত “অন্ত্যাবয়বি” এই অংশে 

উক্ত লক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

তাদৃশ পৃথিবীত্বরূপজ।তিমত্ব ঘটাঁদিতে থাক।য় ঘটাদিতে অতিব্যাপ্তি- 
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বারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার লক্ষণান্তর বলিতেছেন--“অন্ত্যাবয়বিমা ত্রবৃত্তি- 

চেষ্টাবৎবৃত্তিজাতিমত্বই শরীর । অর্থাং অন্ত্যাবয়বিমাত্রে বর্তমান অথচ 

চেষ্টাধিকরণে বর্তমান যে জাতি মনুষ্যত্বাদি তাদৃশজাতিমত্বই শরীরত । পৃথিবীত্ব 
অবয়বের অবয়বীতে থাকিলেও অন্ত্যাবয়বিমা ত্রবৃত্তি নয় বলিয়! ঘটা দিতে উক্ত 

শরীরলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। মনৃষত্ব, ব৷ চৈত্রত্ব মৈত্রত্বাদি জাতি গ্রহণ 

করিয়। লক্ষণসঙ্গতি হইবে । যদি বল নৃসিংহ শরীরে উক্ত শরীর লক্ষণের সমন্বয় 

না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয়, যেহেতু নৃসিংহত্ব ধন্ম একমাত্র ব্যক্তি বৃত্তি বলিয়। উহা 

জাতিরূপে গ্রহীত হইবে না। আর জলীয় ও তৈজস শরীরে বর্তমান থাকে 

বলিয়া জলত্বাদির সহিত সাক্কধ্যবশতঃ নৃসিংহ-গত দেবত্বও জ।তিরূপে স্বীকৃত 

হইবে না। লক্ষ্যে বসিংহশরীরে কেমন করিয়1 শরীর লক্ষণের সঙ্গতি হইবে ? 

অতএব শরীর লক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না । কারণ কল্পভেদে 

নৃসিংহ শরীর অনেক বা ভিন্নভিন্ন বলিয়া নৃসিংহত্ব অনুগত ধর্মটি জাতি বলিয়া 

স্বীকৃত হওয়ায় নৃসিংহত্ব জাতি গ্রহণ করিয়! লক্ষণ সঙ্গতি হয়। সুতরাং 

উক্ত অব্যাপ্তি হইবে না । 

শরীরাশ্রিত ঘ্রাণেক্দ্রিয় পাখিববস্ত । যদি বল দ্রাণেন্দ্রিয় যে পাধিববস্ত 

সে বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না । কারণ 

ঘ্বাণেক্দ্রিয় পাখিবরস্ত যেহেতু উহ1 বূপাদির মধ্যে কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক, যেমন 

গব্যঘৃত কৃষ্কুমগন্ধের অভিব্যঞ্জক এই অনুমানের দ্বারা দ্রাণেন্দ্িয়ের পাধিবত্বসিদ্ধ 

হয়। জ্ঞানকারণ মনঃসংযে।গের আশ্রয় ইন্দ্রিয় বলিয়] অভিহিত হয়। গন্ধো- 

পলন্ধির কারণই ঘ্রাণ। যখন কোন স্গন্ধ ব! দূর্গন্ধ দ্রব্যের অংশের সহিত 

ভ্রাণেক্দ্িয়ের সংযোগ হয় এবং এ সংযোগের ফলে গন্ধের সহিত সংযুক্ত 

সমবায় সন্নিকর্ষ হয়, তাহার ফলেই গন্ধের উপলব্ধি হয়। গন্ধবান্ দ্রব্যের 

নিকটে ঘ্রাণ গমন করে না। বায়ুর দ্বারা অনীত গন্ধবান্ দ্রব্যের অংশ ঘ্রাণের 

নিকট উপস্থিত হয়। উক্তপ্রকারে সন্নিকৃষ্ট হইয়] প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রানেক্দ্রিয় 

কখন দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্বাণেক্দিয় পাথিব পরমাণুর দ্বার 
নিম্মিত। এই নিমিত্ত পৃথিবীর সকল বিশেষগুণ ঘ্রাণেক্ট্রিয়েও আছে । কিন্ত 

অদৃষ্টবশতঃ ঘ্রাণেত্ড্িয়স্থিত বিশেষগুণ অনুভূত হয়, প্রত্যক্ষ যোগ্য হয় না। 

কে।ন একটি দ্রব্যে রূপ, রস, গন্ধ প্রভৃতি অনেকগুণ থাকিলেও ঘ্রাণেক্ত্রিয় 

কেবল গন্ধকেই গ্রহণ করে, রূপাদিকে গ্রহণ করে ন1। ঘ্রাণেন্দ্িয় পাথিব, 
যেহেতু বূপাদি থাকিলেও গন্ধের গ্রাহক হয় অথব৷ দ্রাণেন্দ্রিয় গন্ধাশ্রয়, যেহেতু 

৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গন্ধ-গ্রাহক বাহ ইন্দ্রিয় এই অনুমানের দ্বার! প্রাণেন্দ্রিয়ের পাথিবত্ব সিদ্ধ হয়। 

যে বাহোক্দ্রিয় ষে ষে গুণের গ্রাহক হয়, সে ততংজাতীয় আশ্রয় হয়। প্রাণেন্দ্রিয 

যদি গন্ধগ্রাহকবশতঃ গন্ধাশ্রয় হয়, তাহ! হইলে গন্ধাশ্রয়ত্বহেতুক পাথিবত্বও 
ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে অনুমিত হইবে । 

যদি বল দৃষ্টান্তে গব)ঘৃত স্বীয় রূপের ব্যঞ্জক বলিয়া অসিদ্ধি। একথা 

বলিতে পার না। কারণ পাথিব ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক হয়, 

পরকীয়রূপাদির অব্যঞ্ক ইহাই গন্ধের “ই” এই এবকারের অর্থ । যেমন 

গবাঘৃত স্বকীয়রূপের ব্যঞ্জক এবং পরকীয় কুস্কুমাদিরূপের অব্যঞ্জক হওয়ায় 

প্রকৃতস্থলে পূর্বেবাক্ত অসিদ্ধ দোষ হইল না। যদি বল নৃতন শরারগন্ধের ব্যঞ্জক 

নবশরাবস্থিত জলে অনৈকান্তিকত্ব অর্থাং নূতন শরাবস্থিত জল পাথিব নয় অথচ 

উক্ত জল পরকীয়রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া নৃতন শরাঁবগত গন্ধের ব্যঞ্জক 

হইয়াছে । অতএব জল হেতুটি এ লক্ষণের স্বাভাববদ্বৃত্তিত্বরূপ ব্যভিচ!রী । 

অরপ। খশিতে পার না। কারণ নুতন শরাবস্থিত জল কেবল গন্ধেরই 

অভিব্যঞ্জক নহে, পরস্ত উহা আবার শক্তুরসেরও ব্যঞ্জক বলিয়া! জলে পাথিব 

লক্ষণের নাতিব্য!প্তি। অথবা! বামুর দ্বারা আনীত সৃশ্সপাথিব বস্ত কেবল 

নিজের গন্ধেরই অভিব্যঞ্জক হেতু উহ! দৃষ্টাম্ত হইতে পারে বলিয়া! লাঘব হে 

“পরকীয়” এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়ে।জন নাই । কারণ উহ] রূপাদির 

মধ্যে গন্ধেরই ব্যঞ্জক বলিয়। ব্যভিচার ব1 দৃষ্টান্তে স্বরূপাসিদ্ধি হয় না। যদি 

বল পাথিব বস্তর সহিত ঘ্বাণেক্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধমাত্রের ব্যঞ্জক বলিয়া 

দ্রাণেন্দ্িয় সন্নিকর্ষে ব্যভিচার হয়। কারণ পাধিবত্বরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণে 
সংযুক্তসমবায়রূপসন্নিকর্ষে - বূপাদ্যব্যঞ্জকসমানাধিকরণ - গন্ধব্যঞ্জকতৃরূপহেতু 

থাকায় ব্যভিচার হয় । এরূপ বলিতে পার না। কারণ “দ্রব্যত্বেসিতি” এই 

বিশেষণ পদটি হেতুতে নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাং ঘ্ৰাণেক্্রিয় পাথিব 

যেহেতু উহ! দ্রব্য হইয়া! কেবল গন্ধেরই ব্যঞ্জক এইরূপ বলিতে হইবে । অতএব 

ঘ্বাণেক্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ রূপাদির অব্যঞ্জক হইয়া কেবল গন্ধের ব্যঞ্জক হইলেও 

উহা! গুণপদার্থহেতু দ্রব্য পদার্থ নয় বলিয়া উক্ত ব্যভিচার দূরীভূত হইল। 
পাথিব বিষয়ের পরিচয় দিতেছেন-_“বিষয়” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার1। শরীর 

ও ইন্দ্রিয় ভিন্ন যাবতীয় দ্রব্য-বিষয়। দ্ধযগুক হইতে আরম্ভ করিয়? ব্রন্মাগাস্ত 

অর্থাৎ ব্রল্মাণ্ডের যাবতীয় পাধিব দ্রব্য বিষয়রূপে পরিগণিত । 

উপভোগের সাধন বা হেতু পাঁধিব বিষয় বলিয়া কথিত । বিশ্বে যত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৫ 



কাধ্য উৎপন্ন হয়, সকল কাধ্যের প্রতি অদৃষ্ট নিমিত কারণ । যে পদার্থাট ষে 

ব্যক্তির অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন, সেই পদার্থটি সেই ব্যক্তির উপভোগের সাধন 

হইবে । মেঘসঞ্চার, ভূমিকম্প প্রভৃতি কাধ্যে অদৃষ্ট সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ। 

অদৃষ্ট কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণ হইলেও সর্বত্র সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ হয় না। 

দৃষ্টকারণসমুহের সমাধানের দ্বারাই অদৃষ্টকারণ হয়। সামগ্রীর উপস্থিতিতে 

অদৃষ্টবিলম্বে কাধ্যরিলম্ব হয় না, এই নিমিত্ত অদৃষ্ট পরম্পরা সম্বন্ধে কারণ 

বলিয়া স্বীকৃত হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--যে কাধ্য যে পুরুষের 

অদৃষ্ট দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই কাধ্য সেই পুরুষের কোথাও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 
কোথাও ব1] পরম্পর] সম্বন্ধে উপভোগ উৎপন্ন করে । যদিও দ্বণুক প্রত্যক্ষের 

বিষয় নহে তথাপি পরম্পর] সন্বন্ধে উপভোগের সাধন হয়। যেহেতু কারণও 

প্রয়োজন ব্যতীত কোন বস্তই উৎপন্ন হয় না । সুতর।ং যাবতীয় কাধ্যই সাক্ষাৎ 

ব। পরম্পরা সম্বন্ধে কেন না কোন ব)ক্তির উপভোগের সাধন হয় বলিয়। 

দ্বযণুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্র্মাণ্ডের সকল পাখি পদার্থ বা দ্রব্য বিষররূপে 

গণ্য হয়। শরীর ও ইন্দ্রিয় এই উভয়বস্ত বিষয় হইলেও শিল্যদিগের বুদ্ধি 

বিকাশের নিমিত্ত পৃথকৃভাবে প্রদশিত হইয়াছে ॥ ৩৮ ॥ 

নগাহুক্লীব-হনহাঁ অক লঘুং-হবীতকী | 
বিহ্বল ঈনতন নু আিভিন্কমূহাউ্লল্ এ২৫।। 

্রস্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জলের পরিচয় বলিতেছেন--“বর্ণ? শুরু” ইত্যাদি গ্রস্থ- 
দ্বারা । যেমন গন্ধের সমবাক্সিকারণতাবচ্ছেদক বলিয়। পৃথিবীত্ব জাতি সিদ্ধ 

হইয়াছে, সেইরূপ জন্য শীতস্পর্শের সমবায়িকারণত।বচ্ছেদকরূপে বা স্পেহে 

সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক বলিয়! জলত্ব জাতি সিদ্ধ হয় । 

শুরু বর্ণ, মধুর রস, শীতস্পর্শ, স্বেহ ও স্বাভাবিক__অনৈমিত্তিক দ্রবত্ব 

এইগুলি জলের বিশেষ গুণ বলিয়া! কথিত । পৃথিবীর মত জলেও চতুর্দশ 

সাধারণ গুণ থাকে । জলের জন্যই পাথিব দ্রব্যে ও বাম়ুতে শৈত্যের প্রতীতি 

হয় । নিত্য ও অনিত্য ভেদে শীতস্পর্শাদিও দুই প্রকার । যাহার উৎপত্তি ও 

বিনাশ নাই তাহাই নিত্য বলিয়! কথিত। আর যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ 

আছে, তাহাই অনিত্য বলিয়! অভিহিত। পরমাণুর শীতম্পর্শাদি নিত্য । 
পরমাণুভিন্ন জলে শীতম্পর্শাদি অনিত্য। সমবায় সম্বন্ধে জন্য শীতস্পর্শাদির 

প্রতি তাদাত্মযসন্বন্ধে জন্য জল কারণ । নিত্য ও অনিত্যভেদে জল দুই প্রকার 

।৩৯॥ 

৯৬ ভাষ।পরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অন্ত শিকঘযলি--নঘা: হ্যন্ভ হলি । হলভ-বলপাধিক্কাহআলানভ্ষন্কনযা অন্তর 

জালিবিজি: | যন্সণি হলহ্ন নিতআালিত্র-নুঘিলঘা ল জ্কা্ণলালভ্টভ্ক, লখানি 

জল্তহলনথল্ন লখানীচযমূ । অখ নহনোআী অন্ত ল হান, লন অল্মজন্থামান্রানূ, 
লঙ্স ন্ন লিতআহ্স ভত্রকনযীবঘতনি কভাশ্রহ্মাত্-লিঘলাহিলি সল্প । অল্যজদহজলক্ষ- 

নানভউহ্কলঘা জল্যঘঅন্ততত্রজাব: ঝিভ্তী ল্হ্নচিন্ুল্লঅনক্কন্বানন্টহুল্ধনা অন্ততনআনি- 
বিভি'। হ্যন্নভভঘঈনন অভতভ্বলি হ্হাভিত্ভুক্ত _ নথ: হ্যন্তক্ হলি । ল তু হ্যকতভভ্ণ- 

লক ভহাতল্। অখনা ললিঘিক্ষলতরততনক্গ্ঘতি-ক লভ্-গ্ললি-লল্মংঅঘাহ্বাহ্ ভ্যাচয- 

আলিলবলূ, অলাহনহ-হ্যন্রউনবক্কনাঅলালানিক্হত-ভণনহ্-ভ্ি-লভ্যতন জাহ্বান্, ভমাচজ 
জলিল আা ক্র: । (বীল-জ্ত্তিকাহী লালিভ্যামি: | ) হত্বভঘহাশ্রিলি । অক্তহ্স 

লহ্ুহ ঘৃত হব: হাত ঘন কনর্খাঃ। লিজহবেলহ্ন্কতি সন্তুতহবন্রহ্-গ্তলি-এভযনাহ্নাহ্-ভযাঢন 
জলিল লহ: । বীন হাক্হাকী লানিজ্যামি: | লন্তু হ্যকদ-€ অন ) নিলি জুল: ? 
ক্রাক্তিল্বীঅন্তাহ্ী লীভিনীভ্ল্টহিলি শীল্ন। লীভতঅনঙ্গলানন্ভহিক্রানা: ঘ্ৃখিনীত 

'্লাণ-ান্া, অক্টি শীলঙ্ধনাভচজন্রানূ। জ্কাজিলহীজন্ট লীভব্নদলীলিভতত্রাপ্পযীদাঘিক্কী | 

অল নিযলি-নিহীনী ঘলভ্তিল্লীঘ্তভ্নি: | আখ অক লাগুর ক্ষি দানম্? লি 

সত্যহীঘা ক্ষীডদি হ্বহ্নসান্মূযব । ল ন্ব লাহিক্ঈভঅক্তান্বী লাগ্তুণেসুদভক্যত হলি 

নাল; লব্সা্সঘীদাপিন্করান। আল্নশ্বা অজল্রীহ-( ল্কততীহ )-অল্তানথান্রচক্তাহি- 
হীনজভ্টহালগ্ঞাহি-( হলি )-নঅলনি হ্াহিলি নল্ল। হহীলন্ব্যাহিঅহাজব্ত 

অক্তহেত্যজ্ক্কলান । ল ন্ন হুহীলম্বঘামঘ অভীচ্লর্জখীবাহ ( জভীচ্আনযীবাহু ) 

কতাল্লহীল্অ্িহিলি নাভতমূ, ক্ককনাবীহলানু । দৃতিরীত্রহ্সাচভাহিজলক্লানভনী্- 

কংন্বান্্ অক্তি লাঙশ্তাহিন্ডল্। অঙরীহ-ুতাহী হলাক্রঘীঘার্িবী লধা। সর্নীলি: | হন 

অল্যহীলহঘহাঅলক্কনাতভ্হ্ক জল্মঅক্তত্র লহ্রচিন্ত-নজঅনন্কলালভনত্ক অভ্র 
নীগ্যলূ। গ্বচ্-ন্নলহ্নাহী তু হীতআঘভভ্শিহন্বলহুল।ল্”ভিহীললহ-ভবিলক্তীত্ | বীজ: 

অযীবাভ্ অক্ত ভতচ্ভা স্লীলিহীনাঘিল্জী জুল, লল নাক্কাঘজমলানূ। হনহ্ত্তনলি । 

গ্বলাহাতদি অহুল্ল্লি-অকতভতীত নন: অন্তত হলহ-বলআাধিকাহআকলালু। বীল অন্ত 

হত জী হলি দল্লভ্যনূ। লন্ঘহত্লিলি । জালিভ্িকনত্ৰং্র আিনিহীম: সন্তহাবিভ্ু- 

বাহ্নন্ভি-অনন্ধলানরস্টব্ক্ষনঘি লউক্ঈবি নর: | তীভাভানদি অতভ্যন তন, হলন- 
চকর্মতা ন্ন ভুছুলানুুত্মনিলি শহষলি ২৩ 

গ্রন্থকার দ্বিতীয় দ্রব্য জল নিরূপণ করিতেছেন-_“বর্ণশুরু” ইত্যাদি গ্রস্থের 

দ্বারা ॥। স্নেহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। যদিও 

স্রেহত্ব-ধন্ম নিত্য ও অনিত্য উভগ্ন প্রকার স্বেহ পদার্থে বর্তমণন থাকায় স্রেহত্ব 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৭ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছের/৩৭.৭ 



কার্য্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ম বলিয়! স্বীকৃত হওয়1 অস্বিধাজনক অর্থাং নিত্যজলবৃত্তি- 
স্নেহ নিত্য পদার্থ, এই নিত্য প্লেহেও স্বেহত্ব আছে , কিন্তু নিত্য স্বেহে কার্য্যতা 

ন। থাকায় স্রেহত্বকাধ্যতাবচ্ছেকধর্ম্মরূপে পরিগণিত হয় না। যেহেতু অন্যুনানতি- 
রিক্তদেশবৃত্িধন্মই অবচ্ছেদক বলিয়া গণ্য হয়। অতএব স্তেহত্বাবচ্ছিন্ন স্নেহ 

অপ্রসিদ্ধবশতঃ জলে সমবায়িকারণতাও অপ্রসিদ্ধ হয়। সুতরাং স্নেহের 
সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয় না। তথাপি অনিত্য- 

স্লেহমাত্রবৃত্তিস্লেহত্ব কাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়া গণ্য হইবে । যদি বল জন্য- 

স্নেহের সমবায়িকারণতাঁর অবচ্ছেদকরূপে জন্তজলত্বের সিদ্ধি হইলেও জল- 

পরমাণুতে জলত্ব থাকে না, যেহেতু জলপরমাণুতে জন্য স্নেহ নাই । সেই 
নিতাজলপরমাণুর স্বরূপযোগ্যত। অর্থাত কারণতাঁবচ্ছেদ কধর্মবত্বরূপ কারণত! 
থাকিলে বা স্বীকার করিলে ফলের বা কাধ্যের অর্থাং স্বেহোংপর্তির অবশ্যস্ভাব 

নিয়ম অর্থাং জলপরমাণু হইতে কৌন না কোন সময়ে অবশ্য স্েহরূপ কাধ্য 

উৎপন্ন হইবে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ জন্যপ্সেহের জনকতাবচ্ছেদক- 

রূপে জন্যজলত্বজাতি অর্থাং জন্যজলবৃত্তি-জলতৃ জাঁতিসিদ্ধ হইলে জন্মজলত্বাবচ্ছিন্ন 

জন্যজলের কারণতাঁর অবচ্ছেদরূপে জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। শুরুরূপই জলের 

বিশেষগুণ ইহা দেখাইবার জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_-“বর্ণঃ শুরু? ইতি । 

কিন্তু শুরুরূপবত্ব জলের লক্ষণ নহে । কারণ পৃথিবীও তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি 

হয়। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-__«অথবা”, ইত্যাদি। নৈমিত্তিক 

দ্রবত্বাধিকরণে পৃথিবী ও তেজঃ পদার্থে অবর্তমাঁন অথচ রূপাধিকরণে জলে 
বর্তমান যে দ্রব্যত্বের সাক্ষাদৃব্যাপ্য জলত্ব জাতি, তাদৃশ জাতিমত্্ই শুরুরূপবস্ত 

শবের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । পুথিবীত্বাদিজাতি গ্রহণ করিয়। 

পৃথিব্যাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে 

«“নৈমিত্তিকদ্রবত্ববদৰৃত্তি+” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । দ্রব্ত্বব্যাপ্য বাযুত্ব- 

জাতি লইয়! বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “রূপবদ্বৃতি” 

এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদৃশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ করিয়া! পটাদিতে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাৎ এই অংশ সন্নিবেশিত 

হইয়ীছে।্লিল-পটান্যতরত্ব গ্রহণ করিয়! পটাদিতে অতিব্যাপ্তি নিরাসের নিমিত 

উক্ত জললক্ষণে “জাতি” এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । উদক্ষরত্বের আপত্তি 

নিরাসের জন্য লক্ষণাস্তর বলিতেছেন--“অভা স্বর” ইত্যাদি । অভাম্বর,শুরুবূপ 

ভিন্ন যে ভাম্বর শুরু বূপাদি, তাহাদের অদমানাধিকরণ অথচ রূপাধিকরণীভূত- 

৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পদার্থে বর্তমান যে ভ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্য জলত্বজাতি তাদ্ুশজাতিমত্ত্রই 
শুরুরূপবত্ব শব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । দ্রব্ত্ব সাক্ষাদ্ব্যাপ্য বাসুত্ব 
জাতি গ্রহণ করিয়। বায়ুতে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত উক্ত পারিভাষিক জল- 
লক্ষণে “রূপবদ্বৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তাদুশ পটত্বাদি জাতি গ্রহণ 

করিয়া পটাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত জললক্ষণে “সাক্ষাদ্ব্যাপ” 

এই অংশ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পুথিবীত্বজাতি গ্রহণ করিয়! পৃথিব্যাদিতে 
অতিব্যাপ্তিনিরাসের জন্য উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “অসমানাধিকরণান্ত” 

পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে । জলত্জাতিতে শুরুরূপের সামানাধিকরণ্য থাকায় 

উক্ত জললক্ষণের অসম্ভবদেষহেতু উক্ত পারিভাষিক জললক্ষণে “শুরুেতর” 

এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । তেজস্ত্রজাতিগ্রহণ করিয়া তেজঃপদার্থে অতিব্যাপ্তি- 

বারণের নিমিত্ত উক্ত জললক্ষণে “অভাস্বর” এই অংশ নিবেশিত হইয়াছে । 

তাদৃশজাতিমত্তই শুরুবপবত্ব শবের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ হওয়ায় 

স্ফ»াদিতে অতিব্যাপ্তি হইল না। কারণ স্ফটিকাদি দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ব্যাপ্য 

জাতি নহে। জলের মধুর রসও স্পর্শশীতল বিশেষগুণ হওয়ায় পাঁথিব দ্রব্যে 

ও বামুতে শৈত্যের প্রতীতি হয়। মধুররসবত্ব জলের সাধর্ম্য। মধুররসবত্ব 
শর্করাদিতেও থাকে বলিয়] শর্করাদিতে অতিব্যাপ্তিবাঁরণের জন্য জাতিঘটিত 

লক্ষণান্তর করিতেছেন-_-“তিক্তরস” ইত্যাদি । তিক্তরসাধিকরণে পৃথিবীতে 

অবর্তমান এবং মধুররসাধিকরণে জলে বর্তমান যে ত্রব্যত্বসাক্ষাদ্ব্যাপ্য জলত্ব- 

জাতি, তাদৃশজাতিমত্্ই মধুররসবত্বশব্দের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । মধুর- 

রসবত্বশব্দের এতাদ্বশ অর্থ করায় শর্করাদিতে অতিব।'প্তি হইল না। কারণ 

শর্করাদিতে মধুররসবত্ব থাকিলেও তিক্তরসাধিকরণীতৃত পদার্থে অবর্তমান এবং 

মধুররসাধিকরণে বর্তমান যে ত্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ ব্যাপ্যক্জাতি, তাদৃশজাতি শর্করা- 

দিতে থাকে না। পুথিবীত্বকে গ্রহণ করিয়। পৃথিব্যাদিতে মধুররনবত্বশব্দের 

উক্ত পারিভাষিক-লক্ষণে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “তিক্তরসবদবৃত্তি” এই অংশ 

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । তেজন্তুজাতি গ্রহণ করিয়া তেজঃপদণর্থে উক্ত পারিভাষিক- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত মধুররসবত্্বশব্দের পারিভাষিকলক্ষণে 

“মধুররসবদ্বৃত্তি” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । শর্করাতু গ্রহণ করিয়া শর্করাতে 

অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্ত লক্ষণে “সখক্ষাদ্” এই অংশ প্রদত্ত হইয়াছে । যদি 

বল জলে কেবল শুরুরূপই থাকে, অন্য কোন রূপ থাকে না, এইরূপ কথ! 

কীরূপে সম্ভব হয় ? কারণ যমুনানদীর জলাদিতে নীলরূপের উপলব্ধি হয়। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৯৯ 



এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ নীলরূপের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদক 

পৃথিবীত্বজাতি যম্বনাজলে না থাকায় যমুনাজলে নীলরূপের অবস্থিতি সম্ভব 

নহে। কিন্তু স্থসমবায়িসংযোগসন্বন্ধে পৃথিবী জলে থাকে বলিয়া নীলরূপের 
আশ্রয় ষে পৃথিবী, সেই পৃথিবীর সহিত যমুনা! জলের সংযোগ থাকায় 
যমুনার জলে পৃথিবী-বৃত্তি নীলরূপের উপলব্ধি ব! প্রতীতি হইয়া থাকে । 

বস্ততঃ যমুনার জলের স্বাভাবিক রূপ নীল নহে। অতএব আকাশে যমুনার 
জল নিক্ষেপ করিলে এঁ জল শুরুরূপ বলিয়। প্রতীত হয়, কারণ তখন পৃথিবীর 

সহিত যমুনা! জলের স্বসমবায়িসংযোগরূপ সম্বন্ধ থাকে না। 

জলের রস মধুর এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না৷ কারণ 

রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা জলে কোন রসেরই উপলব্ধি ব প্রত্যক্ষ হয় না। যদি বল 

রসনেক্ত্িয় দ্বারা নারিকেল জলাদিতে মাধুর্যরসের উপলব্ধি হয়। এরূপ কথা 

বলিতে পার না। কারণ এঁ মাধুধ্য আশ্রয়োৌপাধিক অর্থাং মধুররমের আশ্রয় 
নারিকেল, সেই নারিকেলের সহিত জলের সংযোগবশত:ই নারিকেল-গত- 

মাধুর্য নারিকেল জলে প্রতীত হয়। অন্যথ] অর্থাং উক্তসংযোগবশতঃই 

নারিকেল জলে নারিকেল-গত মাধুর্ষ্যের প্রতীতি হয়, একথা স্বীকার না করিলে 
জন্বীর জলাদিতে অম্নাদিরসের উপলব্ধি হয় বলিয়া! অল্লাদিরসবত্ুও জলের 

সাধর্শ্য হউক্। এরূপ আপত্তি করা যায় না। কারণ হরীতকী প্রভৃতি 

ভক্ষণই জল-গতরসের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় জলের 

মাধূর্য্য সিদ্ধ হয় । * অতএব হরীতকী ভক্ষণের পর জলপান করিলে জল মধুর 
প্রতীত হয়। 

অপাকজ রসের আশ্রয়হেতু রসনাকে জলীয় বস্ত বল। হয় । পাঁথিব দ্রব্য 
শর্কর! গ্রভৃতি রস পাঁকজ বা তেজঃসংযোগজন্য এই কারণে পাথিব রস 

পরিবন্তিত হয়, কিন্ত জলীয় রস সর্ববদ1 এক প্রকারই থাকে । “রস্যাতে অনেন 

ইতি রসনম্” অর্থাং যাহার দ্বারা রস আত্বাদিত হয় তাহাকেই রসনা বলে। 
রসের আশ্রয়হেত রসনেন্দ্রিয়কে জলীয় বল! হয়। এই রসনেন্দ্রিয় জিহ্বার 

অগ্রদেশে থাকে । যখন কোন রসবিশিষ্ট দ্রব্য জিহ্বার সহিত সংযুক্ত হয়, 

তখন এঁ জিহ্বার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেন্দ্িয়ের সহিতও এঁ দ্রব্যের সংযোগ 

হয়। 

তাহার ফলে এ.দ্রব্যে অবস্থিত রসের সহিত রসনেক্দ্রিয়ের সংযুক্ত-সমবায়- 

সন্নিকর্ষ হয়। তাদৃশসন্নিকর্ষের দ্বারা জিহ্বাস্থিত দ্রব্যরসের প্রত্যক্ষ হয়। 

১০০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রসনেক্ড্রিয় কখন রসবিশিষ্ট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না। যে ইন্ড্রিয় 
কেবল রসের গ্রাহক তাহাকেই রসনেক্দ্রির বলে । এই রসনেক্ত্রিয়ের দ্বারা 

রস, রসত্বজাতি, রসত্বব্যাপ্যজাতি মধুরত্বাদি ও রসাভাব গৃহীত হয় । 

যদি বল বদনগতজলের সহিত বদনগত-উল্মার ( উঞ্চার ) সংযোগবশতঃই 

হরীতকী বা আমলকীতে রসান্তরের অর্থাৎ মাঁধুধ্যের উৎপত্তি হয়। এরূপ 
বলিতে পার না। যেহেতু কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয় অর্থাং রসোৎপত্তির 
প্রতি অবয়বের রস ও অগ্নিসংযোগ এই ছুইটি কারণ প্রসিদ্ধবস্ত । এখন জল- 

সংযোগকেও মাধুষ্যের প্রতি কারণ বলিয়! স্বীকার করিলে রসোংপত্তির 

তিনটি কারণ-ব] কা'রণত্রয় স্বীকারজনিত গৌরব দোষ হয়। পৃথিবীত্ব অম্লাদি- 

রসের জনকতাবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়া জলে পৃথিবীত্ব অবিদ্যমানহেতে জলে 

অল্লাদিরস থাকিতে পারে না । জলে জন্বীর-গত অম্নরসের যে প্রতীতি হয়, 

তাহা জন্বীর সংযোগরূপ দোষ জন্য হইয়। থাকে । এইরূপ শীতস্পর্শের 

জন ঙ!বচ্ছেদক ধর্ম জন্যজলত্ব, সেই জন্বজলত্বাঁবচ্ছিন্ন-জম্বজলের অবচ্ছেদক 

অলত্ব ইহাই বুঝিতে হইবে । এইভাবে এখানে জলত্জাতিসিদ্ধিবিষয়ে গ্রামাণা- 

স্তর প্রদখিত হইল । 

যদি বল জলেরই কেবল স্পর্শশৈত্য হয়, তাহ] হইলে ঘধিত বা ঘষ। 

চন্দনাদিতে জল নাই অথচ স্পর্শে কেমন করিয়। শৈত্যের উপলব্ধি হয় । 

প্রকৃতপক্ষে চন্দনে শৈত্য নাই । এই আশঙ্কার উত্তরে বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 

ঘধিত চন্দন প্রভৃতি বস্ততে যে শৈত্যের বা শীতলের উপলব্ধি হয়, ত1হা চন্দনের 

মধ্যস্থিত শীততর জলেরই উপলব্ধি, বস্ততঃ চন্দনে” শৈত্য নাই। বহির 

সংযোগবশতহ জলে যে উঞ্চের প্রতীতি হয়, তাহ1 বহিিরই উঞ্চতাই জলে 

প্রতিভাত ব প্রতীত হয়, যেহেতু জলে পাক নাই। কেবল পৃথিবীতেই রূপ, 

রস, গন্ধ ও স্পর্শের পরিবর্তন পাঁকজন্য হইয়া থাকে, একথা বিশ্বনাথ পরে 

বলিবেন । 

স্নেহ ইত্যাদি । দ্বৃতপ্রভৃতিতেও যে স্নেহ পরিলক্ষিত হয়, সেই স্সেহ 

ঘ্বতের অন্তর্বত্তি জলেরই । জল স্নেহের সমবায়িকারণ বলিয়া কেবল জলেই 

স্নেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে এবং ঘ্ৃতাদিতে স্পেহ সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। 

কিন্তু বস্ততঃ স্নেহ ঘ্ৃতাদিতে সাক্ষণৎ সম্বন্ধে না থাকিলেও ঘ্ৃতাদির মধ্যে 

জলীয়াংশ থাকে বলিয়। স্বাশ্রয়সংযোগরপ পরম্পরাসন্বদ্ধে স্নেহ ঘ্ৃতাদিতে 

থাকে । দ্রবত্ধ ইতি। জলের দ্রবত্ব স্বাভাবিক অর্থাং অনৈমিত্তিক বা 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১০১ 



সাংসিদ্ধিক বলিয়! অভিহিত। সেই সাংসিদ্ধিক বা স্বাভাবিক দ্রবত্বত্ব 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের ছারা সিদ্ধ ও জাতিবিশেষ। সাংসিদ্ধিক দ্রবত্বত্বাবচ্ছিন্ন 

সাংসিদ্ধিক-দ্রবত্ের জনকতাবচ্ছেদক জন্য জলত্ব। তৈল ঘৃতাদিতেও 

তৈলঘৃতাদির মধ্যস্থিত বা অন্তর্বপ্তি জলীয়াংশেরই দ্রবত্বের উপলব্ধি হয়। 
তৈল ঘ্বৃতাদি প্রকৃষ্ট স্লেহবশতঃ দাহের বা দহনের অনুকূল, একথা বিশ্বনাথ 
স্নেহনিরপণ প্রকরণে বিশদভাবে আলোচন। করিবেন ॥ ৩৯ ॥ 

লিবসলাহি সঘলন্ হিল্তু ইন্টলনীলিজমূ । 

ইল্রিঘ হল ঝিল্ত ন্লাহিলিমজী লব: |৬০।। 

পৃথিবীর মত জল নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার । পরমাণুরূপ জল- 

নিত্য, পরমাথুভিন্ন অর্থাৎ পরমাণুর দ্বার! উৎপন্ন সকল জলই অনিত্য বা কাধ্য। 

নিত্যজলবৃত্তি রূপ, রস, স্বেহ্, স্পর্শ, একতু সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব, গুরুত্ব 

দ্রবত্ব এই গুণগুলিও নিত্যপদার্থ বলিয়া বোধিত হয়। নিত্যজলে দৈশিক পরত্ব 
ও অপরত্ব থাকে, কিন্ত কালিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে না। অনিত্য জলে 

দৈশিক ও কালিক উভয়বিধ পরত্ব ও অপরত্ব থাকে । অনিত্য পৃথিবীর মত 
অনিত্য জলও শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়ভেদে তিন প্রকার । জলীয় শরীর 

অযোনিজ বরুণলোকে প্রসিদ্ধ ॥ বরুণ জলের অধিষ্ঠাতা, বরুণলোকে যে 

সকল প্রাণী আছে, তাহাদের শরীর জলীয় । এই জলীয় শরীর জলপরমাণুর 

দ্বারা নিম্মিত।" জলীয়পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ। এই জলীয়শরীরে 
পৃথিব্যাদির অংশও নিমিত্কারণ রূপে বিদ্যমান থাকে । জলীয় ইন্দ্রিয় হইল 

রসনা । এই রসগ্রাহক রসনেন্দ্রিয় জলীয় পরমাণুর দ্বারা নিম্মিত। “রস্যতে 

অনেন ইতি রসনম্” অর্থাৎ যাহার দ্বার! রস আস্বাদিত হয়, তাহাকে রসন ব1 

রসনা বলে। রসনেক্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা গন্ধাদির অব্যক্তক হইয়। 

রসেরই ব্যঞ্জক হয়। অথবা রসনেক্দ্রিয় জলীয়, যেহেতু উহা রসাশ্রয় এই 

অনুমান প্রমাণের দ্বারা-_রসনেন্দ্রিয় জলীয়পরমাণু দ্বারা নিন্মিত ইহ! অনুমিত 

হয়। রসনেক্দ্িয় রসাশ্রয় বলিয়া রস, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমুহের মধ্যে রসেরই 
গ্রাহক হয় &, এবং রসাশ্রয় হেত রসনেন্দ্রির় জলীয় বলিয়া পরিগণিত হয়। 
রসনেন্দ্রিয়ে জলের অভাস্বর শুরুরূপ, শীতস্পর্শ ; মধুর রস, স্সেহ ও সাংসিদ্ধিক 

দ্রবত্ব এই বিশেষগুগ্ণগুলি থাকে । রসনেন্দ্রিয় কখন রসবিশিষট দ্রব্যকে প্রত্যক্ষ 

করিতে পারে না। 

১০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রসনেন্ড্রিয় দ্বার! রস, রসত্বজাতি, রসত্বের ব্যাপ্য জাতি-_মধুরত, কযায়ত্ব, 
লবণত্ব, তিক্তত্ব, অন্নত্ব প্রভৃতি এবং ব্রসাভ।ব গৃহীত হয় । নদী, সমুদ্র, হিম-_ 
শিশির, ব] তুষার, করকা-_-পাথর প্রভৃতি পদার্থ জলীয় বিষয় ॥ 

সগলত্রহিলি । দৃথিল্মা হুলজআখ:। অনশান্থি অভ লিন্িধ-- লিতদনিতাস্থ । 

নতলাতুকণ লিংঘ, লঘঘ্ক্ধাহিল্ট অন্নললিঅদনযতরতঘলনলত্ব। অলিক্দঘি লিনিঘ'__ 

হারীইল্লিব-নিঘয-ঈহান্ব। ছৃতিল্রীলী যী লিহীঘহ্বলান্-ক্কিল্তিিলি। ইন্নযীনিজলূ 

অধীনিজননঅশ্: | অীঘ হাহীহমযীনিত, শ্রভৃঘান্তীক দবিভ্মূ। হল্িযলিলি 
অন্বীবযলিঅশ্: | লুখ্বান্তি হল জভীয়, বাল্ঘ্রানাতজ্রক্ংনললি হ্ল্জলবলান্ ঘা. 

₹আামিভ্যজকীহ্ক্ষত্রলু। হনল্দিয-অছধিন্র্ম ভঅজিন্লাহলাহতআায আল্যহ্ ইতঘমলূ। লিনষ 
হুযালি--বিল্গুদ্থিলাহিহিলি । কিন্ত: অতুছ. | ছিল, ভুপাহ: | আহিণহানু বহিনু- 
ল্গাতাহ-ক্হকাহিঃ অন্নাঁভনি লাহ্য | ল হি হ্ম-্ষহকঘী: ক্ভিনংতান নাণ্তিতললিলি 

আান্যল্ ভচ্দলা ন্রি্ভীলহত লহ অভ্ততনহা সব্মহাবিজুবআালু। ঘন লভ্ঘ ঘন ল্য জ- 

জন্হল্লিলি ভ্যাম অজগীনাহ্বালীনাইঘবঅবিজী: | অন্ন্তন্বিহীঘতা নহল্ত্র সলিহীঘ্ানু 

ক্বহক্কান্থীনা ক্ষাঠিঘ্যসত্যহ্স লাল্নআানু ৮০) 

পৃথিবীর মত। পৃথিবীর মত জলও দুই প্রকার_নিত্য ও অনিত্য। 

পরমাথুরূপ জল নিত্য পদার্থ । আর দ্বযণ্ুক হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রন্মাণ্ডের 

যাবতীয় জল অনিত্য পদার্থ ও অবয়বে সহ্বেত। অনিত্য বা জন্য জলও 

শরীর, ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ভেদে তিন প্রকার । পুথিবী অর্থাৎ পাথিব শরীর 
এবং পাধিব ইন্দ্রিয় হইতে জলীয় শরীর ও ইন্দ্রিয়ের যাহ] বিশেষত্ব বা বৈশিষ্ট্য 

আছে, বিশ্বনাথ তাহা বলিতেছেন-_“কিস্ত” ইত্যাদি “স্থের দ্বারা । পাধিব 

শরীর যোনিজ ও অযোনিজ হয় । কিন্তু জলীয় শরীর বল অযোনিজই হয়, 

কোন সময়েই জলীয় শরীর যোনিজ হয় না। অযে*নিজ জলীয় শরীর বরুণ- 

লোকে প্রসিদ্ধ । বরুণ হইল জলের অধিষ্ঠাত1 দেবতা, বরুণলোকে যে সকল 

প্রাণী আছেন, তাহাদের সকলের শরীর জলীয় ও অযোনিজ । এই অযোনিজ 

জলীয় শরীর জলপরমাণুর দ্বার! নিন্মিত, জলীয় পরমাণুসমূহই সমবায়িকারণ । 

পৃথিব্যাদির অংশ জলীয় শরীরে এবং জলীয় রসনেন্দ্রিয়ে নিমিত্তকারণরূপে 

বিরাজ করে। জলের ইন্দ্রিয় জলীয় । রফ্যতে অনেন ইতি রসনম্-_ যাহার 

দ্বারা রস আত্বাদিত হয়, তাহ রূসনক্দ্রিয় বলিয়। কথিত হয় । রসন ব! 

রসন' ইন্দ্রিয় জলীয় যেহেতু উহা গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়। রসেরই ব্যঞ্জক ব। 
প্রকাশক হয়। যেমন জল সক্তূরসের অভিব্যঞ্জক এই অনুমানপ্রমাণের ছার! 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১০৩ 



রসনেন্দ্রিয়ের জলীয়ত্ব সিদ্ধ হয়। রসনেন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা 

সম্বন্ধ ও গন্ধাদির অব্যঞ্জক হইয়া? কেবল রসেই ব্যঞ্জক হয় বলিয়া! উক্ত 

সন্নিকর্ষেরও জলীয়ত্বাপত্তি হয় । এই আপত্তি বা ব্যভিচারবারণের নিমিত্ত 

“দ্রব্যত্বেসতি* বিশেষণপদ নিবেশ করিতে হইবে । তাহ! হইলে আর উক্ত 

ব্যাভিচার হইবে না, কারণ রসনেক্দ্িয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ গন্ধাদির 

অব্যঞ্ক হইয়1 রসের ব্যঞ্জক হইলেও দ্রব্যপদার্থ নহে বলিয়! উক্ত সন্নিকর্ষে 

রসনেন্ত্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় না। 

গ্রন্থকার জলীয় বিষয়ের পরিচয় বলিতেছেন-_-“সিন্ধু”হিমাদি ইত্যাদিগ্রন্থের 
দ্বারা। সিন্ধু শবের অর্থ সমুদ্র, হিম শব্দের অর্থ তুষার বা বরফ । আদি শব্দের 
দ্বারা নদী, সরোবর, করৰকা--পাথর প্রভৃতি সকল পদার্থও জলীয় বিষয় 

বলিয়৷ পরিগণিত হয় । 

যদি বল হিম-তুষার ও করকা।-_পাথর এই দ্রব্যছয় কঠিন পদার্থতেতু 
পাথিব বস্তু বলিয়। পরিগণিত হউক্। এরূপ বলিতে পার না! । যেহেতু উঞ্চ ব। 
বহি সংযোগের দ্বারা তুষার ও করকা! গলিত ব৷ দ্রব হয় বলিয়া উহাদের জলত্ব 

প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ | যে দ্রব্য যে দ্রব্যের ধ্বংসজন্য--ধ্বংস হইতে উৎপন্ন হয়, 

সেইদ্রব্য সেই দ্রব্যের উপাদানে কাধ্য হয় এই ব্যাপ্তি দ্বার! তুষার ও করকাদির 
নাশ হইতে উৎপন্ন দ্রব্যান্তরে জলে জলত্বের প্রত্যক্ষসিদ্ধত্ব হেতু তুষার ও 

করকাদিতেও জলত্বের সিদ্ধি হয় । 

যদি বল--_তুষার ও করকা দ্রবপদার্থ জল বলিয়। স্বীকৃত হইলে তুষার ও 

করকাদিতে কেমন কক্িয়। কাঠিন্যের উৎপত্তি সম্ভব হয়? এই শঙ্কানিরাসের 
নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-__অদৃষ্টবিশেষতঃ ভৌম-উষ্জসংযোগবশতঃ দিব্য- 

তেজঃ সংযোগ দ্বার! জলীয় পরমাণুর দ্রবত্ব প্রতিরোধ হইলে সেই জলীয় 

পরমাণু হইতে কঠিন দ্বণুক উৎপন্ন হয়, আবার সেই দ্বণুক হইতে তাদৃশ ত্রসরেথু 
প্রভৃতির উৎপত্তিক্রমে স্থুলাকার কঠিন তুষার ও করকা'দি উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

তুষার ও করকাদি পদার্থ কঠিন পদার্থরূপে প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ 
উহার জলেরই অবস্থাস্তর বা রূপান্তর | এইজন্যই বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

করকাদি ঝর্মঠন পদার্থ এই জ্ঞান ভ্রমাত্ক ॥ ৪০ ॥ 

শজ্যাত্মহাীঅবন্ু আর. এহুর-লাতনহমূ। 
লমিলিন্ পললকল্তু লিংঅবাহিল্ন দুল্দনবূ ॥৫।| 

১০৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ইল্লিন লঘন নন্লি-তাহিনিমনীলল: | 
অনাকআীগলুজ্ঘাহীল: জ্হাতু ঘন মল: |1৬হ)0। 

এখন তৃতীয় দ্রব্য তেজের পরিচয়াদি দিতেছেন। তেজস্তরজাতি যাহাতে 

থাকে তাহাই তেজঃ দ্রব্য বলিয়া অভিহিত হয়। উষ্ণস্পর্শও ভাস্বর-_দীপ্তি- 

বিশিষ্ট শুরুরূপ তেজের বিশেষগুণ বলিয়] কথিত। উষ্ণম্পর্শ দুই প্রকার-_ 

নিত্য ও অনিত্য। নিত্য উষ্ণস্পর্শ পরমাধূতে থাকে । জন্য বা অনিত্য 

উষ্ণম্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যতেজস্ত্রজাতিসিদ্ধ হয় | জন্যতেজে 

জন্যতেজস্তরজাতি থাকে । জন্যতেজের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে তেজস্ত্ব- 

জাতিসিদ্ধ হয়। পূর্ব্বোক্ত জলত্বজাতিসিদ্ধির নিয়ম ব' প্রক্রিয়া অনুসারতঃই 

তেজস্ত্রজাতিপিদ্ধি বুঝিতে হইবে । তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ হইলে জল 

উষ্ণ বলিয়া প্রতিভ।ত হয় আর তেজের সহিত জলের সম্বন্ধ না থাকিলে জলের 

উষ্ণতা প্রতীত হয় না। রূপ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিম্।ণ, পৃথ্কৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত্ব, অপরত্ব, নৈশিত্তিকদ্রবত্ব ও বেগাখ্যসংস্কার এই এগারটি তেজের সাধারণ- 

গুণ বলিয়। স্বীকৃত। জলের মত তেজ নিত্য ও অনিত্য ভেদে ছুই প্রকাব। 

পরমাণুরূপ তেজ নিত্য, পরমাণু ভিন্ন সকল তেক্ভই অনিত্য বাঁ জন্য । অনিত্য 

তেজ তিন প্রকার--শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় । তৈজস শরীর সূর্য্যলোকে প্রসিদ্ধ । 
তৈজম শরীর তৈজস পরমানুর দ্বার! নিশ্মিত, কিন্তু পৃথিব্যাদি পরমাণু তৈজস 
শরীরের প্রতি সহকারিকারণ বা নিমিত্তকারণ বলিয় স্বীকৃত হয়, যেহেতু 

উক্ত শরীর উপভোগের যোগ্য বস্ত হইয়1 থাকে । “চষ্টে অনেন ইতি চক্ষুঃ' এই 

র্যুংপত্তিবশতঃ যাহার দ্বার! রূপের প্রত্যক্ষ হয় তাহাকে” চন্ষরিত্রিয় বলে। 

চক্ষুরিক্দ্রিযর় তৈজস পরমাণুর দ্বারা নিল্মিত বলিয়। নয়ন বা চক্ষুকে 

তৈজসইন্দ্রিয় বলে। অনুভূতগুণসমূহ চক্ষুরিক্ড্িয়ের দ্বাবা গৃহীত হয় না। 

একটি দ্রব্যে রূপ, রস প্রভৃতি গুণ সমূহ বর্তমান থাকিলেও চক্ষুরিক্ড্িয় 

দ্বারা কেবল বরূপই গৃহীত হয় বলিয়া চক্ষু তৈজস ইন্দ্রিয় বলিয়া অভিহিত হয়। 

উদ্ভৃতরূপ, উদ্ভৃতরূপবদ্ দ্রব্য, উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট দ্রব্যাশ্রিত সংখ্যা, পৃথক্ত্ব, 

সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্েহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, রূপত্বজাতি, 

রক্তত্বািজ।তি, সমবায় ও রূপাভাবের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। ঘ্রাণ, শ্রবণ ও 

রসন৷ প্রভৃতি ইন্ড্রিয় অপেক্ষা এই চক্ষুপ্রিন্দিয়টির কিছু বৈশিষ্ট্য বা অধিক-_ 

যোগ্যতা পরিলক্ষিত হয়। যেহেতু ঘ্রাণ, শ্রবণ ও রসন! প্রভৃতি কেবল নিজ 

নিজ যোগ্য গুণগুলিকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, গুণাশ্রয় দ্রব্যকে গ্রহণ করিতে 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ ১০ 



সক্ষম হয় না। কিন্ত চক্ষপিন্দ্রিয়ের বারা গুণ_ রূপ ও গুণী-রূপবিশিষ দ্রব্য 
গৃহীভ হয়। চক্ষরিন্দ্রিয় তৈজস পদার্থ বলিয়া উহাতে কিরণ বা জ্যোতি 
থাকে । অন্ধকারার্দি কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে চন্ষুরিক্ত্িয়স্থিত কিরণ 
বহির্গত হইয়! অগ্রবর্তী প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে। চক্ষরিক্তিয়- 
স্থিত কিরণের দ্বারা চক্ষুরিক্দ্রিয়ের সহিত তাদৃশ দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয়, 

আর তাদৃশ দ্রব্যস্থিত রূপাদির সংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধ হয়। প্রথম সন্বন্ধের 

দ্বার! দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় আর দ্বিতীয় সন্বদ্ধের দ্বারা বূপাদির প্রত্যক্ষ হয়। 

গ্রাণাদি ইন্ত্রিয় নিজ নিজ স্থানে থাকিয়া? গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ করে। কিন্তু চক্ষু 
বিষয় স্থানে বা প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয়ের নিকটে গমন করিয়া স্ববিষয়কে গ্রহণ 

করে। তেজের বিষয় হইল-_ভৌমতেজ-_বহি, দিব্যতেজ-_বিদ্যুং, সৃষ্ধ্য, চন্দ্র, 

নক্ষত্র প্রভৃতি, উদধ্যতেজ-_জ$রাগ্নি, ও আকরজ তেজ-__্বর্ণ, রত্ব গ্রভৃতি । 

নিত্যপদার্তৈজসপরমাণুবৃত্তি রূপ, স্পর্শ, একতৃ সংখ্যা, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব 
এই গুণসমূহ নিত্য । অবশিষ্ট জন্যতেজবৃত্তি সকল গুণই অনিত্য। বামুতে 

অপাকজ অনুষ্ণ ও অশীত স্পর্শ থাকে । 
বূপহীন অপাকজ-অনুষ্ঠাশীতবিশিষ্ট দ্রব্যই বায়ু বলিয়া অভিহিত। 

“রূপহীন” এই কথ বলায় পৃথিবী, জল ও তেজে অতিব্যাপ্তি হইল না, কারণ 

উহার স্পর্শবিশিষ্ট হইলেও রূপহীন নহে ।' 

পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্তাশীত, কিন্তু বায়ুর স্পর্শ অপাঁকজ অনুষ্ণাশীত 
* ॥৪১---৪২ ॥ 

বজীনিফদযলি-_শচ্ঞা হনি! অচ্তাত হ্হালিঘী আলিলিহীনঃ সব্মহাজিভ্ত: । 

ইত্ঘত্ব অল্যীচ্ভাতনহাঁ-লন্বাতিকাহআালালভ্ভহ্ক বীজভ্ব আালিনিহীন: | লিঙ্গ নহদাঘা- 
নুনিত্্ স্তু অভতভীনান্ুবল্টীঘমূ। লম্ীম্তাভনহানত ল্রকিহ্তঞাহী অন্যামলিলি ন্বাভআল্। 

নন্গাদি তচ্আাত্রভ্বা অন্মানু। ক্ষিন্ত্ত লহ্ল্ল'দালিকজ্নহালালিম্াকলস্থ: ৷ ঘূর্ন 

হলক্ষিতআহী ন্ম নাত ভ্নহীলালিলাল ন্বপহাহী নানু. নবলান্সন্থ:। কনলিজ্ঞাহি:। 
অন্নালংই নহকলক্ষিআানী ঘৰ ঘাখিলফটীতাজিঅন্রান হ্যনককায়ন্থ:। আখ লহনাসইই 
অঞ্চিনতী5দি নবান্ন ন ব্আাহিনি শল্প। অন্যনীতজ্ধধগাণি ঘঙ্িনতআীসহবসলালূ, 

হাক্জভ্বীত দিছাঘীলিঘা । অন্তত হ্যন্তত জত লালিমূন্রমূ, কিন্তু অবীয হ্যন্তকব্নলি- 
শুললিঅল্য 1? নদিজিন্ষলিনি। ভ্নণাহ্কত লজ'্ঘ তনৃঅতলানু। ল ন্নললিনিক- 

লং ( শতর্শ ) হতনান্বী অভ্যাম' স্বলাহী অলিভ্যাম্ব লি আন্যমূ। দৃঘিভ্য-স্থুলি- 
নমিক্িক-রঅতত-ন্গলি-লল্যত্রভাঙ্বাহ্ভ্যাচ্ঘআলিলল্। নিলহিলংালূ। হুতশ্রহিলি। 

১০৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অ্তহধনব্বথ: | লখাহি লন্ জিঘিখ নিজননিত্যত্ব । নিংঘ অহলাঘুভণ, লহুভয়হ- 
নিংঅলতযনিন্ব | লশ্বস্িখা-_হাহীইল্রিযনিঅযহানূ। হাহীহলবীনিজত । লল্ 
মূত্ঘেতীক্কাী সমিজুমূ 0৮২ 

লঙ্গ ঘানিহীমব্মনান্থ ।__হন্রিসিলিলি। লন্তু নগ্তভ্বীঅঘবনী ক্ষি লানলিলি সনু, 
হ্-তীজ ঘহকীয-ভ্নধাতিরজলবন লি নহজ্জীবক্নভ্যজকংতরান, সহীঘনল্। সহীণহস 
হ্নীঘভ্নহান্যজজন্কতজাল্। আল হুচ্ভাল্গজ্পামি-ত্রাহতআা সখরন্ন নহকীবনি । ঘত্যাইঃ 

ডতীঘণত্যজ্তন্তলাহু ত্যশিন্বাহ পাতা জিলীঘ' নহকীবলি । অশ্রল্রা সলাযা হচভাল্ততর- 

অঞ্তাহাহা' ঘহক্কীতলি ইবলূ। ল্মগ্:অঙ্িকষপ্র ল্মসিন্াং-নবাহতায লন ইসমূ। 

ম্বিময' ত্হালি--নর্তীলি নব্তু স্তন লঅঘবই ক্ষি দাললিলি দ্ধ । ভব লঅঘ অলি 

সলিনল্মর্দী অহ্যল্নালভতঘীবী যদি অন্তুষ্তিতালালজতহলানু, ঘন্ল ল্ঈীন যথা 

্ধিতীলি | ল ন্নাসনীজকী, দৃথিনীজনতত্রহ্স অন্মজভতন্রলত্রহঘা হযল্তাঙ্িভঘবীবালাহআআালু। 

লন্ত দীবিলযুব্বহসাদি লহালী' দলবজানু, বীন ভ্ৰজিন্নাহ হলি নলল। অক্তনগ্ঘহখ- 

লঘ্বীহ্দল নহজাদ,ললান। আনইন্তু দীলিনা-সযহ্সাবল্তান্লিঅঘীনী5নি হৃতবরদানহা- 

নুলিহ্হানান্ লন্সলিনল্এর্ত নিজালীমল্রঅনরভ্য ঢ্ঘবী। লথান্ছি অভ্ঘল্লািজতীক্ী ণীলিল- 

যুজতা্সয: নিজালীযক্ধণগলিঅল্ঘন্ক-হবলন্যর্জযুক: অত্যল্নালিজমীবী অত্যঘি নৃততরক্কঘ- 
লিজালীযনালমিকৰ্তালানু, অভ্নগ্যভখ-নীনঘহেন। লহ ন দৃণ্রিত্বী অ্তমিল্নহ 

বঅভ্ব্নিযলানূ ॥ 

্রানতুনিভনলি-অনাক্ষল হুলি। অন্তুচ্াহীলভ্ঘহাহ্জ দৃথিভ্ঘালদি অনান্তুজন- 

নান্ধল হুলি। অনদান্কজভ্ণহাঙ্স অক্তাহানি বংলাত্ললন্তুচ্ঘাহীবলি | ঘৃবিন লাঅতীঘী 

নিজালীঅহ্ঘহা হাল: | উজনক্ষলানচ্উন্ক জাতুততলিলি আল" ॥২ 

গ্রন্থকার তৃতীয় দ্রব্য তেজঃ নিরূপণ করিতেছেন “উষ” "ত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । 

তেজের একটি গুণ উষ্ণ স্পর্শ, উষ্ণ স্পর্শ তেজোদ্রব্যেই থাকে, অন্যত্র থাকে না। 

তেজের স্পর্শগুণে উষ্ণত্ব থাকে, উষ্ণত্ব জাতি বিশেষ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের 

ছারা উহা সিদ্ধ হয়। এইরূপ জন্য-উষ্ণ-স্পর্শের সমবায়িকারণতা বচ্ছেদ ক- 

তেজস্ত্র জাতিবিশেষ । সেই তেজস্ত্বের পরমাণুরৃত্তিতা জলের মত বুঝিতে 

হইবে । অর্থাং যেমন জঙন্বাস্েহের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে জন্যজলত্ব- 

জাতির সিদ্ধির পর জন্যজলত্বাবচ্ছিন্ন-জনকতাবচ্ছেদধরূপে জলপরমাণুতে 

জলত্বজাতি সিদ্ধ হয়। সেইরূপ জন্উফ্স্পর্শের সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 

জন্যন্তেজস্ত্রজাতির সিদ্ধির পর জন্যতেজস্তাবচ্ছিন্ন-সমবায়িকারণতাবচ্ছেদকরূপে 

তেজঃপরমাণুতে-তেজস্তুজাতি সিদ্ধ হয় । 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১০৭ 



উ্ম্পর্শবত্ব তেজস্ত্েই তেজের লক্ষণ । যদি বল চন্দ্রকিরণ, মরকত রত্বের 
কিরণ প্রভূতিতে উষ্ণস্পর্শবত্ব অবিদ্যমানহেত্ব চন্দ্রকিরণাদিতে তেজঃলক্ষণের 
অব্যাপ্তি হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ চন্দ্রকিরণেরও উষ্ণস্পর্শবন্তব 

আছে। কিন্তু চক্জ্রমগুলস্থিত জলরাশির অর্থাং “চন্দ্র-সলিলময়” এই আপ্তবাক্য- 
মতে চন্দ্রের অন্তর্বত্তি জলের শীতলম্পর্শের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় চত্দ্রকিরণস্থিত 
উ্ণস্পর্শের প্রভতীতি বা ভান হয় না। এইজন্য চন্দ্রকিরণ শীতল বলিয়া 

অনুভূত হয়। বস্ততঃ চন্দ্রমগুলের নিজস্ব কোন তেজঃ নাই সৃষ্য্যমগ্ডলের তেজের 
দ্বারাই চন্দ্রমগুলের তেজস্ত্রসিদ্ধি হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ বশতঃই জল উহ 

বলিয়1 প্রতীত ব! প্রত্যয় হয়। তেজের সহিত সম্বন্ধ না থাকিলে উষ্ণতা 

গ্রতীত বা প্রতিভাত হয় না। এবং রতুকিরণাদির মধ্যস্থিত পাধিব স্পর্শের 
দ্বার] রত্তকিরণাদিতে অবস্থিত উষ্ণস্পর্শ অভিভূত হয় বলিয়া! রত্রকিরণাদিস্থিত 

উষ্ণস্পর্শবত্বের উপলব্ধি হয় না। এবং চন্ষুঃ প্রভৃতির উষ্ণস্পর্শ অনৃংকট বলিয়। 

উহার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং চন্দ্রকিরণাদিতে উষ্ণম্পর্শবত্ব থাকায় তেজঃ 
লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় না। 

রূপ ইত্যাদি । বহি ও মরকতমণির কিরণাদিতে শুরুরূপ থাকিলেও উহাদের 

মধস্থিত পাধিবরূপের দ্বারা অভিভূত হওয়ায় উক্ত শুরুরূপের উপলব্ধি বা ভান 
হয় না। যদি বল বহন্যাদির মধ্যস্থিত পাধিবরূপ্রে দ্বারা বহ্যাদির রূপ 

অভিভূত হওয়ায় বহ্ত্াদদিরূপের অনুপলন্ধিহেতু সেই রূপের আশ্রয়তৃত বহত্যাদি 
দ্রব্যেরও প্রত্যক্ষ না হউক এবং উক্ত দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে উক্ত বহন্যাদি- 

দ্রব্যাশ্রয় গুণাদিরও অগ্রত্যক্ষাপত্তি। এরূপ শঙ্কা করিতে পারনা। যেহেতু 

পাধিবরূপের দ্বারাও বহণ্যাদির প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন পিত্তগত- 
পীতিম! ছার! শঙ্ছের উপলদ্ধি ব! প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয় থাকে, 

সেইরূপ পাধিবরূপের দ্বারাও বহযাদির প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া 
থাকে । কেহ কেহ-_ব্্ধমীনোপাধ্যায়-শঙ্করমিশ্রপ্রমুখ বলেন-_পাধিবরূপের 

দ্বার] বহিচর ভাস্বর শুরুরূপ অভিভূত হয় না, কিন্তু সেই শুরুরূপগত শুরুত্ব 

অভিভ্ত হয়। অতএব বহির ভাস্বর শুরুরূপ পাধিব রূপের ছারা অভিত্বত 
ন৷ হওয়াম্কবহির বা তেজের চাক্ষুষ .প্রত্যক্ষে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত 

হয় না। 

বস্ততস্ত আমাদের চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বার] গুণ-_-রূপ, গুরী-রূপবিশিষ্ট দ্রব্য এই 
উভস্ন বস্তই গৃহীত হয় । আমাদের শরীরে অবস্থিত চক্ষু নামক অবয়বের মধ্যে 

১০৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যে কৃষ্ণবর্ণ তাড়কা পরিলক্ষিত হয়, তাহাঁরই অগ্রদেশে চক্ষরিক্ত্রিয় বর্তমান 
করে। এই চক্ষুরিক্প্ি় তৈজস পরমাণুর দ্বার! নিল্মিত বলিয়া ইহা তৈজস 
ইন্জ্িয় নামে অভিহিত । চগ্ষুরিন্্িয়-তৈজস পদার্থ ব] দ্রব্য বলিয়! ইহাতে, 
কিরণ বা রশ্মি আছে । অন্ধকার প্রভৃতি প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ না 

থাকিলে চক্ষুরিক্দ্রিয়ে অবস্থিত উক্ত কিরণ ব। রশ্বি বহির্গত হইয়। অগ্রস্থিত 

প্রত্যক্ষযোগ্য দ্রব্যের নিকটে গমন করে বা উক্ত রশ্মি দ্বার] প্রত্যক্ষযোগ্য 

দ্রব্যের সহিত চক্ষুরিব্র্রিয়ের সংযোগসম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এবং রশ্মি দ্বার উক্ত 

দ্রব্যাশ্রিতরূপাদি-গুণের সহিত চন্ষুরিত্দ্রয়ের সংযুক্তসমবায়সন্নিকর্ষ হয়। 
সুতরাং প্রথম সন্নিকর্ষের দ্বার! দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং দ্িতীয় সন্নিকর্ষের দ্বারা 

দ্রব্যগত রূপাদি গুণের প্রত্যক্ষ হয় । অতএব রূপাদিগুণাশ্রয়দ্রব্য ও দ্রব্যাশ্রিত, 

রূপাদিগুণের প্রত্যক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হওয়ায় বহৃন্যাদি দ্রব্য ও 

তদ্গত বূপাদিগুণের প্রত্যক্ষ বিষয়ে সম্বন্ব-অবলম্বনে অন্বয়-ব্যতিরেকব্যাপ্তি 

স্বীকার “বু! যায় না। ইহাই হইল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে বৈশিষ্ট্য । 

নৈমিত্তিক ইত্যাদি। নৈমিত্তিকদ্রবত্ব সুবর্ণাদি তেজঃ পদার্থে থাকায় 

নৈমিত্তিকদ্রবত্ববত্ব তেজের অপর লক্ষণ। যদি বল নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বহিঃ 
প্রভৃতি তেজঃ পদার্থে অবিদ্যমান থাকায় তেজঃ লক্ষণের বহ্যাদিতে অব্যাপ্ডি 

এবং নৈমিত্তিকদ্রবত্ব ঘৃতাদিতে বিদ্যমান থাকায় তেজঃলক্ষণের ঘ্ৃতাদিতে 

অতিব্যাপ্তি হয়, এরূপ বলিতে পার ন1। কারণ পৃথিবীতে অবিদ্যমান 

অথচ নৈমিত্তিকদ্রবত্াধিকরণে তেজ£পদার্থে বিদ্যমান যে দ্রব্যত্ের 
সাক্ষাদ্ব্যাপ্য তেজস্ত্র।দিজাতি তাদশ জাতিমত্বই নৈমিন্তিকদ্রবত্ব শবের 

বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ। পৃথিবীর দ্রবত্ব অঞ্যস্তবহি-সংযোগে 

অবশ্যই বিনষ্ট হয়। যদি প্রতিবন্ধকীভূত জলাদি না থাকে । এইজন্য 

ঘ্ৃতাদি পাথিব দ্রব্য যদি জলের মধ্যে থাকে, তাহ! হইলে অত্যন্তবহি 

সংযোগেও ঘ্বত বিনষ্ট হয় না, জলই উহার প্রতিবন্ধক । কিন্তু সুবর্ণের 

দ্রবত্ব অত্যন্ত বহিসংযোগ হইলেও বিনষ্ট হয় না। স্বর্ণের দ্রবত্ব বহি বা 

তেজের সংযোগের দ্বারাই উৎপন্ন হয় বলিয়! সৃবর্ণকে তৈজস বলা হয়। 

সুবর্ণের অংশ দুইটি, একটি অংশ হইল পীতবর্ণ পাঁথিব অংশ, অপর অংশটি হইল 

দ্রবত্ববান অপাধিব অংশ । এই অপাথিব অংশ থাকার জন্যই অগ্নিসংযোগেও 

সৃবর্ণের পাথিব অংশের রূপের পরিবর্তন হয় না। এই অপাধিব অংশ তেজঃ 
ভিন্ন অন্য বস্ত নহে। স্বর্ণ অপাকজ তৈজস দ্রব্য। পূর্ববব্দিতি। জলের মত 

প্রত্যক্ষখগুম্ ১০৯ 



অর্থাং জলের মত তেজঃপদার্থও নিত্য এবং অনিত্যভেদে ছুই প্রকার | পরমাণ্ু- 
রূপ তেজঃ নিত্ দ্রব্য, তদ্ভিন্ন যাবতীয় তেজঃ অনিত্য বা জন্য । অনিত্যতেজের 

অবয়ব আছে। সেইজন্য তেজঃ তিন প্রকাঁর- শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় । এই 

তৈজস শরীর অযোনিজ । সূর্যযাদিলোকে তৈজস শরীর প্রসিদ্ধ ॥ ৪১ ॥ 

এই অনিত্য ব৷ জন্য তেজোদ্রব্যসন্বন্ধে যাহা বিশেষ আছে, গ্রন্থকার তাহা 

বলিতেছেন--“ইন্দ্রিয়” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। যদি বল চক্ষুঃ তৈজস বস্ত 

বলিয়া কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ 

চক্ষঃ তৈজস দ্রব্য, ব1 পদার্থ, যেহেতু উহ পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক বা 
অপ্রকাঁশক হইয়। পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয়। যেমন প্রদীপ 

পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয় পরকীয় রূপমাত্রের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক 
হয় এই অনুমানের দ্বারা “চক্ষুঃ তৈজস বস্ত বা পদার্থ” । এরূপ অনুমিত হয়। 

প্রদীপ স্বকীয় স্পর্শাদিগুণের ব্যঞ্জক বা প্রকাশক বলিয়! স্পর্শাদির অব্যঞ্জক 

হয় না। সুতরাং দৃষ্টীস্তভৃতে প্রদীপে উক্তলক্ষণের অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 
«স্পর্শাদ্যব্যঞ্কত্বেসতি” এই হেত্বংশে “পরকীয়” শব্দ বিশেষণরূপে সন্নিবিষ্ট 

হইয়াছে। ঘটাদি্রব্য পরকীয় স্পর্শাদিগুণের অব্যঞ্জক হইয়া স্বকীয় রূপের 

ব্যঞ্জক হয়। অতএব ঘটাদিদ্রব্যে উক্ত তৈজস লক্ষণের অতিব্যাপ্তিবারণের 

জন্য হেতুতে দ্বিতীয় পরকীয় শব্দ প্রদত্ত হইয়াছে । পতজস পদার্থের প্রমাণী- 
ভূত অনুমানের দৃষ্টান্তভূতে প্রদীপে অব্যাপ্তিনিরাসের জন্য হেতৃতে প্রথম 

পরকীয় শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে । এখন প্রভা দৃষ্টাস্তরূপে গৃহীত হইলে 

হেতুতে প্রথম পরকীয় শব্দ নিবেশ করিবার প্রয়োজন করে না। যেহেতু 

প্রভা স্বকীয় অথবা পরকীয় অর্থাৎ স্পর্শাদিগুণমাত্রেরই স্বভাঁবতঃই অব্যঞ্জক 

হইয়া থাকে । সুতরাং উক্ত অনুমানের হেতুটাও লঘু হইল । কিন্তুঘটাদি 
বিষয়ের সহিত চক্ষঃসন্নিকর্ষে উক্ত হেতু বর্তমান থাকায় উক্ত সন্নিকর্ষে অতি- 

ব্যাপ্তিবারণের জন্য উক্তহেতুতে “দ্রব্যত্বে সতি” এই বিশেষণ পদ প্রদত্ত 

হুইয়াছে। উক্ত সন্নিকর্ষ হইল গুণপদার্থ, দ্রব্য নহে। গ্রন্থকার তৈজস বিষয়ের 

পরিচয় দিতেছেন--“বহি৪” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । তৈজস বিষয় বহি-_ 

অর্থাং ক্টৌমতেজ বহি, প্রভৃতি, দিবাতেজ-_বিদ্যুৎ, সৃষ্ধ্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র প্রভৃতি, 
ও উদর্য্যতেজ-_জঠরাগ্নি এবং আকরজতেজ-_সুবর্ণ ও মরকত রক্ত প্রভৃতি । 

যদি বল সুবর্দ যে তৈজস, সে বিষয়ে প্রমাণ কিঃ অথবা সুবর্ণ পৃথিবী 
এরপ স্বীকারে ক্ষতি কি? এরূপ বলিতে পার না। 

১১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সৃবর্ণ পৃথিবী হইতে পারে না। পাধিব দ্রব্যে যদি অত্যন্তাগ্সিসংযোগ হয়, 
তাহা হইলে তাহার পূর্ববরূপ বিনষ্ট হয় এবং রপান্তরের উৎপত্তি হয় । উক্ত- 

পাথিব দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সৃবর্ণে যে পীত ও গুরুভাগ 
আছে, তাহা অবশ্যই পাথিব অংশ । কিন্তু অত্যন্তাগ্নিসংযোগেও তাহার রূপ 

কে।ন ভাবেই বিনষ্ট হয় না। অতএব অনুমিত হয় যে--স্ুবর্ণের পীত ও 
গুরুভাগে এমন কোন দ্রবদ্রব্য সংযুক্ত হইয়াছে, যাহার ফলে অত্যন্ত।গ্রি- 

ংযোগেও উক্ত পীতরপ নষ্ট হয় না। পাথিব দ্রব্যের সহিত অত্যন্তাগ্নিসংযোগ 

হইলেও যদি তাহার রূপ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে সেখানে 

অবশ্যই কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্য আছে। 

এই কারণে বিশ্বনাথও “ম্ুবর্ণ তৈজস, পৃথিবী নহে” এই বিষয় অবগতির 

নিমিত্ত সবিশদ পরিচয় দিতেছেন-_“সুবর্ণৎ তৈজসং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

সুবর্ণ তৈজস যেহেতু উহ! কোন প্রতিবন্ধকীভূত দ্রবদ্রব্য না থাকিলে অত্ন্তাগ্মি- 
সংন্য।/" উহ্ণার দ্রবঙ নষ্ট তয় না। যে সকল বস্তু এইরূপ নহে তাহার] সুবর্ণ 
বলিয়াও পরিগণিত হয় ন।, যেমন পুথিবী। অথবা যে সকল পদার্থ তৈজস 

নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন পদার্থ বা বস্ত না থাকিলে অত্যন্তাগ্নিসংযোগে ও 

তাহাদের ভ্রবত্ব থাকে না, যথ। পৃথিবী । যদি বল “যন্নৈবং তন্নৈবং” অর্থাৎ ষে 

বস্ত তৈজস নহে, প্রতিবন্ধকীভূত কোন বস্ত না থাকিলে অত্যস্তাগ্নিসংযোগেও 
তাহ! অনুচ্ছিদ্যমান দ্রবত্বের অধিকরণ হয় না এই ব্যাপ্তি স্বর্ণের তৈজসত্বের 

অগ্রাহক অনুকূলতর্কশূহ্য হইয়াছে । এরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃথিবীর 

দ্রবত্ব এবং জন্য জলের দ্রবত্ব অত্যন্তবহিসংযোগের দ্বার বিনষ্ট হয়। কিন্তু 

সুবর্ণের দ্রবত্ব অত্যন্তবহিসংযোগেও বিনষ্ট হয় না। যদি পৃথিবীর ও জন্ত- 

জলের দ্রবত্বেরঅত্যন্তাগ্রিসংযোগ দ্বারা বিনাশ না হইত, আহা হইলে পর্ববকথিত 

ব্যাপ্তি দুষ্ট বা ব্যভিচারী হইত এবং সুবর্ণ তৈজম ইহা! অনুমানের দ্বারা প্রমাণিত 
বা অনুমিত হইত না। “সুবর্ণং যদি তৈজসং ন স্যাংতহিঅত্যন্তবহিসং যোগেহপি 

অনুচ্ছিদ্যমান-দ্রবত্বাধিকরণং নস্যাৎ যথা পৃথিবী” ইহাই হইল উক্ত অনুমানের 

ব্যভিচারিশঙ্কানিবর্তক অনুকূলতর্ক। যদি বল পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় 
সুবর্ণান্র্বন্তি-পাঁধিবভাগ ও অত্যন্ত বহিমসংযোগে গলিত হয়, কিন্তু সেই পাথিব 

দ্রবত্ব বিনষ্ট হয় না, ও উহাতে সাধ্য ত্ৈক্ষসত্ব নাই অথচ উক্ত হেতু আছে 

অর্থাং তৈজসত্বাভাবাধিকরণে তাদৃশ পাধিবভাগে অনুচ্ছিদ্যমানদ্রবত্ব থাকে 

বলিয়া ব্যভিচার দোষ হয় । একথা বলিতে পার না। কারণ জলমধ্যস্থিত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১১১ 



মসীচর্ণের মত পীতিমাও গুরুত্বের আশ্রয় স্বর্ণের অন্তর্বত্তি পাধিবভাগ গলিত 
হয় না। অতএব গলিত স্বর্ণের দ্রবত্ব তেজেরই দ্রবত্ব বলিয়৷ বুঝিতে 
হইবে। 

কিন্ত অপরে- সুবর্ণ যে তৈজস পদার্থ, তাহ! এইভাবে প্রতিপন্ন করিয়। 
থাকেন-_সৃবর্ণে পীতরূপবিশিষ্ট ও গুরুত্ববিশিষ্ট পাখিবাংশ আছে। পীত- 
রূপের আশ্রয় সৃবর্ণাত্তর্বত্তি পাঁধিবভাগের পীতরূপ অত্যন্তবহিসংযোগেও পরি- 
বন্তিত হয় না বলিয়! পীতরূপের পরিবর্তনের প্রতিবন্ধকীভূত কোন বিজাতীয় 
দ্রবদ্রব্য কল্পিত বা অনুমিত হয়। তথাহি অত্যন্তবহিসংযোগবিশিষ্ট পীতরূপ 
ও গুরুত্বের আশ্রয় স্ৃবর্ণান্তর্্তি পাথিবভাগ, বিজাতীয় শ্যামাদিরপের প্রতি- 

বন্ধকীতভূত দ্রবদ্রব্যের সহিত সংযুক্ত ইহ! স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু উহ7 

অত্যন্তবহ্সংযোগেও পীতরূপের বিজাতীয় শ্যামাদদিরপের অধিকরণ হয় লা । 

যেমন জলের মধ্যে পীতবন্ত্র ক্ষেপণের পর জলে অগ্নিসংযোগ করিলে ও পটস্থিত 

পীতরূপ পরিবত্তিত হয় না বলিয়া পীতপটস্থলে জলকে বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য 

বলিয়। স্বীকার করিতে হয়, সেইরূপ পীতরূপ ও গুরুত্বের আশ্রয় সুবর্ণমধ্যস্থিত 

পাথিবদ্রব্যের অত্যন্তবহ্তি সংযোগেও পীতরূপের পরিবর্তন হয় ন1 বলিয়। 

প্রতিবন্ধকীতবৃত কোন বিজাতীয় ভ্রবদ্রব্য স্বীকার করিতে হইবে এই অনুমানের 

দ্বারা বিজাতীয় দ্রবদ্রব্য সিদ্ধ হয়। সেই দ্রবদ্রবাপদার্থ পৃথিবী বলিয়1 গণ্য হয় 
না এবং জলও বলিয়া! অভিহিত হয় না । যেহেতু স্বর্ণদ্রবকালে জল থাকিতে 

পারে না। সুতরাং উহা নিয়মতঃ তেজঃপদার্থ । 
গ্রন্থকার চতুর্থদ্রব্য বায়ু নিরূপণ করিতেছেন_-অপাকজ ইত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা। যেদ্রব্যটি দপহীন অথচ অপাকজ অনুষ্ণাশীতত স্পর্মবিশিষ্ট তাহাই 
বাুদ্রব্য বলিয়৷ কথিত । পৃথিবীর স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত, স্বতরাং পৃথিবীতে 
অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে । জল ও 

তেজের স্পর্শ অপাকজ, স্বতরাং জল ও তেঞ্ছে অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 

অনুষ্ণাশীত এই পদ সংযোজিত হইয়াছে । আকাশাদিতে অতিব্যাপ্তিবারণের 
জন্য স্পর্শবিশিষ্ট এই পদ কথিত হইয়াছে । পৃথিবী, জলও তেজে অতিব্যাপ্তি- 
বারণেরপ্দন্ত রূপহীন এইপদ প্রদত্ত হইয়াছে । বায়ুর স্পর্শ অপাকজ, অনৃষও 

অশীত এরূপ কথিত হওয়ায় পৃথিব্যাদিদ্রব্য হইতে বায়ুদ্রব্যের বৈলক্ষপ্য 
প্রদশিত হইল । অপাঁকজ অনুষ্ঠাশীত স্পর্শের কারণতাবচ্ছেদকরূপে বায়ুত্ব- 

সিদ্ধ হয় ॥ ৪২ ॥ 

১১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



লিত্ান্যাদলনালম বন: ভবহাহিক্িজ্রক: | 
ঘুল্থললিত্সবাজূ.' উইল্যাণি তশিল্রিঘল্ |।৬হ।। 
সাগানিজ্ নন্তানামূঘতল্নীন্িঘঘীলল: | 
লাঙ্কাহাজ্স নত নিষ ম: হাল্ছী লহীনিন্ধীমু: ।1৮৮। 

বায়ুর গতি বক্র, স্পর্শাদি হেতুর দ্বার৷ বায়ু অনুমিত হয় । পৃথিব্যাদির মত 
বামুও নিত্য এবং অনিত্য ভেদে ছুই প্রকার । পরমাণুস্বরূপ বামু নিত্য, তদ্- 

ভিন্ন বামু অনিত্য বা জন্য বলিয়! কথিত । অনিত্য বায়ুর অবয়ব আছে। 

অনিত্য বায়ু-_-শরীর, ইন্দ্রিয়ও বিষয়ভেদে তিন প্রকার । বায়ুপরিমাণুর দ্বার! 

নিম্মিত বায়বীয় শরীর বামুলোকে প্রসিদ্ধ। এবং এই বায়বীয় শরীর 
অযোনিজ । বায্্বীয় ইন্দ্রিয় সর্বশরীরব্যাপী, এবং সর্ববশরীরব্যাপীহেতু 

শরীরের অভ্যন্তরেও ত্ৃশিন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। শরীরের অভ্যন্তরস্থিত 

কেবলম"ত্র পুরীতং নামক নাড়ীতে ত্বগিন্দ্রিয নাই । দ্রব্যে রূপাদি থাকিলেও 

ত্বগিক্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শমাত্র গৃহীত হয় বলিয়। ত্বকৃ বামুনিশ্মিত । অন্যান্য ইন্্রিয়ের 
মত ত্বগিক্দ্িয়ও অতীন্দ্রিয়হেত অনুমান প্রমাণের দ্বারা অনুমেয় বা অনুমিত 

হয়। শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল বায়ুই প্রাণ । এই প্রাণবায়ু স্থানভেদে প্রাণ, 

অপান, ব্যান, সমান ও উদান এই পাঁচ প্রকার । হৃদয়ে অবস্থিত বাযুকে 

প্রাণবাযু , নিম্মগামী বাযুকে অপানবাম়ু , নাভিস্থিত বায়ুকে সমানবামু, 

কণঠদেশস্থিত বামুকে উদ্াানবায়ু এবং সর্বশরীরে সঞ্চরণশীল বায়ুকে ব্যান- 
বায়ু কহে। প্রাণবায়ু হইতে মহাবামু পধ্যন্ত বস্ত হইল বায়বীয় বিষয় । 

শব্দ আকাশের বিশেষগুণ বলিয়া অভিহিত বা বোধিত হয় । আকাশত্ব জাতি 
নহে । বিভৃত্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না। যেহেতু কারণীভূত 

দ্রব্যের পরিমাণ কাধ্যভূত দ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে। কিন্ত আকাশাদি 

বিভৃদ্রব্যের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমাণ 
অন্য কোন পরিমাণের (জনক) কারণ হয় না। অতএব আকাশাদি বিভুপদার্থ 
কোন দ্রব্যের জনক হয় না। এইজন্য কোন শরীরের প্রতি আকাশ 

সমবায়িকারণ হয় । আকাশ, কাল, দিকৃু ও আ'ত্মায় সমবায় সম্বন্ধে কোন 

দ্রব্য থাকে না। কিন্ত দ্রব্যত্জাতি ও সত্ব থাকে ॥ ৪৩-৪৪ ॥ 

তু ভরা: কহাহিভিজক: | লাসুহ্ি ক্মহাহাভ্বঘুলি-ক্ম্টীতন্তুদীঘব । লিজা 

হনহাঁল, শ্রিভুঘাতা হাভঈল, লৃঘাহীলা ঘুব্বা, হাব্াহীলাঁ কজ্ঘনন ন্ন লাঘীহগ্ুলালালু। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১১৩ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ1$৭-৮ 



অগা নব তাঘীল সঅহব্বধাপী অঞ্যব। দৃতত্রতহিন্ি। নান্ুপ্রিলিণী লিবী$লিক্মহন্ব। 

ঘহলাঘ্যু্ণীলিঅব্লহুল্যাঞ্জলিত্: অনযত্রলনিলহন্ব । ভী5ঘি গ্সিলিঘঃ হাহীইলিনিস-লিম্বয- 

মহান । লগ হাবীহমবীলিঅম্ দিহান্বাহীনা। নহল্তু অবীঘ-ীজব-লাতনবীব-হাবীহাজা 
নাঘিনধাবীনচ্তকল্ান্নমীবহলত্ৰ অভাহীনাঁ সাঘাল্যাঅক্তীঘলাহিক্ষনিলি। 

অঙ্গ তী শ্রিহীঘহ্ননাহ- ইছুজ্যাণীবি | হাহীহভ্যানকক হ্বহাসান্থকপিল্দিত করন, লন 
নাঘজীঘ দাহ লী হ্নহাভবলামিভ্যজজ্ালু। অক্পঘি অন্তিুহা ঘা মিভ্০জজ্- 

তযঅনদনলননূ.॥8২॥ 
শিম হ্হাযনি-_সাণাহিহিনি | অন্মঘি অলিত্বী লান্ুহন্ন্তুনিঘহবহ্ঞ ন্ন্তখ্বানিঘা 

সাতাহিতিত্যুক্তলাকই, খানি অস্ীনাইন সঈতি্স্ুলূ। সাঘাভল্ত ঘন ই্হাহি- 

লালাজখালনহাল্ভুব্রনি্ালনাহি-নালাঙ্ষিযাঈনাক্ব লানাঘস্া ভব । আলাহা 

নিকদযনি- আল্কাহাভ্লি। জান্কাহান্কাভ্হালককভ্ক্তিনত্রাহাক্ষাহাতত্রাহিন্ন ন 

জালি:, ্িল্তু আন্কাহাত্র হাজ্হাসযত্রল্। নহীমিন্ক হুলি ক্রখর্ন তত নিহীম-বযুগাল্নাহ- 

আ্বনভভাঘ । ঘবিন সলাঘলদি হুহিলমূ। ভখাহি হাভ্হীযুঘাহগ্স হতাম ছ্ি- 

হিলিছয-লাঙ্ালাবিনকনাল্ ভ্নহাতনু। হাল্হী আল্যজলনলীযুঘাতান্ অঁষীববরহিত্জন্তুলাল 
হাহ রলমনিলরবিঝিভু হাতহী ন ্ বহাঁনভলিহীমুহা:, অলিভঘাীবাজলনা ঘিল্কাহতাক্ষত্রা- 

ানি মলি অ্কাহত-যুাঘৃত্নক-সন্সহাজাত্ শ্তব্বনু। নান্তঅভনাহী ভ্যলিন্নাহ-আহআায 

বতসল্বল্। হ্কঘাহী হযমিন্বাহ-আাহআায অন্কাহজাযুআঘৃতনন্রনি । অ্রঘহমাগুনাী 
অ্যজিম্যাহবাহঘাত সতঘহথীলি। হান্বী ল হি্ক্কাভললঘা বু: নিহীঘহুতাবলানূ জদললু। 

না্দনিহীনঘুত: আহ্িহিল্রিযক্সাক্তাঘান জণতনূ। হত হাতহাঘিকত্ণা লবন ল্য 
বাহানাতলক্র বিভুতলি । ল নন লাহললমলন্তু লূলহাক্হ্ক্ষলঘা শ্াধী ল্কাহঘা-ঘুঘাতুলক্ষ: হাল্ছ 

তনুঘব্বলালিনি তা্ঘমূ, অসানহুল্ভ্ঞলালিতলল লাযী নিহীন-হুঘালান্নানানু৩৮। 
বায়ু স্পর্শাদিহেতু দ্বার অনুমেয় অর্থাং বায়ুদ্রব্য, স্পর্শ, শব্দ, ধৃতি ও কম্প 

দ্বার] অনুমিত হয়। বিজাতীয় স্পর্শশবের অর্থ-_অপাঁকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ । 

অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ অবশ্যই কোন দ্রব্যে আশ্রিত যেহেতু অপাকজ 

অনুষ্তাশীতম্পর্শরূপাদি (রত) বিশেষগুণ ইত্যাকারক অপাকজ অনুষ্ণাশীত- 

স্পর্শাআকহেতুর দ্বার] তাদৃশম্পর্শাশ্রয় বায়ু অনুমিত হয়, এবং সেইরূপ বিলক্ষণ 
শবের ছাক্জা1! অর্থাৎ রুদ্ধগৃুহের মধ্যে থাকিয়! ঝড়ের সময়ে সৌ! সৌ শব্দ শ্রবণ 

দ্বারা, এবং বূপবিশিষ্ট দ্রব্যের অভিঘাত হইতে অনুৎপন্ন ও পত্রাদি হইতে উৎপন্ন 

শবের দ্বার] বায়ু অনুমিত হয়। এবং তৃণাদির ধারণের দ্বার। অর্থাৎ নিরালম্ব 
একটি শুষ্ক তৃণ বা একখণ্ড তুলা বা মুড়ি প্রভৃতি হাল্ক1 জাতীয় বস্ত আকাশে 
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উড়াইয়! দিলে উহার! আকাশ হইতে পড়িয়] যায় অথব| চলমান অবস্থায় 
আকাশে ভাসিতে থাকে, ইত্যাদি প্রকারে বায়ু অনুমিত হয়। এবং বৃক্ষের 

শাখার বা পত্রের কম্পন দ্বার! বায়ু অনুমিত হয়। বায়ুর ষে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 

হয় না গ্রস্থকার সে বিষয়ে পরে--আত্মনিরূপণ প্রকরণে প্রসঙ্গভ্রমে বিশদভাবে 

বলিবেন। পূর্বেবের মত-_পৃথিব্যাদির মত বায়ু ছই প্রকার-_নিত্য ও অনিত্য। 

পরমাণুরূপ বায়ু নিত্য, এবং তদ্ভিন্ন বাযু অনিত্য বা জন্য, এবং অনিত্য বাসর 

অবয়ব আছে। অর্থাং অবয়বীরূপ অনিত্য বায়ু স্বাবয়বে সমবেত-_সমবায় 
সম্বন্ধে বৃত্তিমান। সেই অনিত্য বামুও তিন প্রকার-_শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয় । 

তাহার মধ্যে বায়বীয় শরীর অষোনিজ, এবং পিশাচাদির শরীর হইল বায়বীয় । 

কিন্ত জলীয়, তৈজস ও বায়বীয় শরীরসমূহ পাধিবাংশের সংযোগবশতঃই 
উপভোগের সাধন বা সক্ষম হয়, এইজন্য পৃথিবী নিমিত্তকারণ বলিয়! অভিহিত 

হয়। এবং জলীয় শরীরে জল, তৈজস শরীরে তেজঃ, এবং বায়বীয় শরীরে 

বামু প্রধান বলিয়া বা সমবায্িকারণহেত উহ্ারা যথাক্রমে জলীয় শরীর, 

তৈজস শরীব ও বায়বীয় শরীর বলিয়া! কথিত হয় । 
এই বায়বীয়ইক্ট্রিয়বিষয়ে যাহা বিশেষ বক্তব্য আছে, বিশ্বনাথ তাহা 

বলিতেছেন--“দেহব্যাঁপী” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার। । যে ইন্দ্রিয়টি সর্ববশরীরব্যাপী 

ও স্পর্শগুণকে গ্রহণ করে, সেই ইন্দ্রিয় ত্বক বলিয়া অভিহিত হয় । এই ইন্দ্রিয় 

সর্ববশরীরব্যাপীহেতু শরীরের অভ্যন্তরেও ত্বগিন্দ্রিয়ের সভা স্বীকৃত হয়। যে 
নাড়ী নির্ববাত, বামু প্রবেশ করিতে পারে না এব" সুষুপ্তিকালে মন যাহাতে 
অবস্থান করে, তাহার নাম প্ুঁরীতৎনাডী। কেবল শবীরাপ্রান্তরস্থিত পুরীতং 
নামক নাডীতেই ত্বশিন্ত্রিয় নাই | ত্বকৃমনঃসংযোগ জ্ঞান সামান্ের প্রতি কারণ । 

আত্ম! মনের সহিত, মন ইন্ড্রিয়ের সহিত, ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে 

সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্সক জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষাত্কজ্ঞানসামান্তে আত্মমন£ত্বকৃ- 

সংযোগ নামক অসমবাযক্সিকারণের আশ্রয় হইল মন। সুষুপ্তিকালে মনের 

সহিত ত্বগিন্দ্রিয়ের সংযোগ হয় না বলিয়! জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। মন ষখন 

পুরীতৎনাড়ীব্যতিরিক্ত গরীরদেশে আত্মার সহিত সংহুক্ত হইয়। তৃগিক্ত্িয়ের 

সহিত সংযুক্ত হয়, তখন আত্মমনঃত্বকূসংযোগ জ্ঞানসামান্যের অসমবায়ি- 

কারণ হয় । 

সেই ত্বগিজ্দ্রিয় বায়বীয়, যেহেতু উহ1-ত্গিক্টদ্রিয়দপাদিগুণের মধ্যে 
কেবল স্পর্শগুণেরই ব্যঞ্জক, যেমন ব্যজন অর্থাৎ পাখার বাতাস বা বাস 
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শরীরস্থিত জলগতশৈত্যের অভিব্যঞ্জক এই অনুমান প্রমাণের ছারা ত্বগিজ্জিয়ের 
বায়বীয়ত্ব অনুমিত হয় ॥ ৪৩ ॥ 

গ্রন্থকার বায়বীয় বিষয় দেখাইতেছেন বা বলিতেছেন-_“প্রাণাদি” ইত্যাদি' 
গ্রন্থের দ্বারা । যদিও জন্য বায়ু--শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ও প্রাণভেদে চা 
প্রকার । এবং চতুর্থ প্রকার প্রাণাদি ইহা প্রশস্তপাদভাষ্কে কথিত হইয়াছে। 

তথাপি ভাষাপরিচ্ছেদে বিশ্বনাথ সংক্ষেপে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ভেদে তিন 

প্রকার অনিত্যবায়ুর কথা বলিয়াছেন। কিন্তু শরীরমধ্যে সঞ্চরণশীল প্রাণ- 

বায়ু এক হইলেও হদয়াদি নানাস্থানভেদে এবং মখনির্গমনাদি নানাক্রিয়ীভেদে 

নানা সংজ্ঞা বা নামে পরিচিত। অর্থাৎ হৃদয়স্থিত বায়ু প্রাণ, নিম্নগামী, বাম 

অপান, নাভিস্থিত বায়ু সমান, কণ্ঠদেশস্থিত বায়ু উদান ও সর্ববশরীর সঞ্চারী 
বায়ু ব্যান নামে পরিচিত । 

আকাশ নিরূপণ করিতেছেন-_-“আকাশ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আকাশ, 

কাল ও দিক্ ইহারা এক একটি ব্যক্তি বলিয়। আকাশত্ব, কালত্ব ও দিকৃত্ব 
জাতি বলিয়! পরিগণিত হইল ন1। কিন্তু শব্দায়ত্ব আকাশত্ব বলিয়! কথিত । 

আকাশের শব্দাতিরিক্ত অন্ত বিশেষ গুণ নাই এই বিষয়টি বা আশয়টি প্রকাশ 

করিবার নিমিত্তই “কারিকায়” «“বৈশেষিক” এই পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে। 

শব্দই আকাশের বিশেষগুণ এই কথা বলায় শব্দ পৃর্থিব্যাদি-অক্টদ্রব্যাতিরিক্ত 

দ্রব্যাশ্রিত, যেহেতু অষ্টদ্রব্যে অনাশ্রিত হইয়। দ্রব্যাশ্রিত হইয়াছে ইত্যাকারক 

অনুমান প্রমাণও প্রদশিত হইল । যথা শব্ধ বিশেষগুণ, যেহেতু উহ বহিরিক্তিয়- 
চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অযোগ্য হইয়া বহিরিক্ত্িয়-শ্রীবণপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 

বিশেষগুণ-শবত্বজাতিমত্ত্, যেমন অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুর বিশেষগুণ। 

শব্দ দ্রব্য-_-আকাশে সমবেত অর্থাৎ সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিমীন, যেহেতু উহা 

আকাশের বিশেষগুণ, সংযোগের মত অর্থাং সংযোগগুণপদার্থ বলিয়! যেমন 

পৃথিব্যাি দ্রব্য সমবেত হয়, সেইরূপ শব্দও গুণপদার্থ বলিয়। দ্রব্যে আকাশে 

সমবেত হয় এই অনুমানের দ্বারা শব্দের সমবেতত্সিদ্ধ হইলে পর শব্দ স্পর্শ- 

বিশিষ্ট দ্ুব্যের অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ, তেজঃ ও বায়ুর বিশেষগ্ডণ নহে, যেহেতু 

উহা-_শব্দ অগ্নিসংযোগবূপ-অসমবায্িকারণ জন্য ন] হইয়া অথচ অকারণগুণ- 
পূর্বক অর্থাৎ দ্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হুইয় প্রত্যক্ষ হয়, যেমন সুখাদি অগ্নি- 
সংযোগরূপ-অসমবায়িকারণাজন্য হইয়া অথচস্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য হইয়া প্রত্যক্ষ 

হয় এই অনুমানের দ্বার! শব্দ পৃথিব্যাদিদ্রব্য চতুষ্টয়ের বিশেষগুণ হইল না। 

১১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী; 



“অগ্রিসংযোগাসমবায়িকারণকত্বাভাবে সতি অকারণগুণপূর্ববক প্রতাক্ষত্বাং 

এই হেতুতে সত্যন্তদল না দিয়া কেবল বিশে্যাংশ “অকারণগুণপূর্ববক- 

প্রত্যক্ষত্বাং” অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্যও প্রত্যক্ষ এইরূপ বলিলে ঘটাদির 

পাকজরূপে অতিব্যাপ্তি হয় । যেহেতু ঘটাদির পাঁকজরপ স্থাশ্রয়কীরণগত-গুণ 

হইতে অনুৎপন্ন হইয়] প্রত্যক্ষ হয়। এখন সত্যন্তদল নিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হয় না। যেহেতৃ ঘটাদির পাকজরূপ, অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়ি- 
কারণ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকাঁরণাজন্ হয় নাই 

বলিয়। লক্ষণসমন্বয় হইল না। পটরূপাদিতে ব্যাভিচার বা 'অতিব্যাপ্তিবারণের- 

নিমিত্ত “অকারণগুণপূর্ববক অর্থাৎ স্বাশ্রয়-কারণ-গুণাজন্” এই অংশ বলিতে 

হইবে। কারণ পটরূপাদি স্ব-পটরূপের আশ্রয় পট, তাহার কারণ তস্ত, 

তন্তরগুণরূপ, তন্তরূপ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় স্বাশ্রয়কারণগুণাজন্য না হওয়ায় 

অতিব্যাপ্তি হয় না। কিন্তু “অকারণগুণপূর্ববক” এই অংশ পরিত্যাগ করিলে 

পটরূপাণদি অগ্নিসংযোগরূপ-অসমবায়িকারণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়। 

অগ্নিসংযোগাসমবায়িকারণাজন্যও প্রত্যক্ষ হইয়াছে । জলপরমাণু গরভৃতিতে 

ব্যাভিচারবাঁরণের জন্য উক্ত হেতুতে “প্রত্যক্ষ” এই অংশ নিবেশ করিতে 

হইয়াছে । যেহেতু পরমাণু প্রত্যক্ষ যোগ্যবস্ত নহে । শব্দ, দিক্, কাল ও মনের 
গুণ নয় যেহেতু শব আকাশের বিশেষগুণ । যেমন রূপ, দিক্ কাল ও মনের 

গুণ নহে এই অনুমানের দ্বার শব, দিকৃ, কাল ও মনের গুণ নহে ইহা 

প্রমাণিত বা সিদ্ধ হইল । শব্দ আত্মার বিশেষগুণ নহে যেহেতু শব শ্রবণাত্মক 

বহিরিক্ট্িয়ের দ্বার! শ্রাবণপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্ত, যেমন রূপ আত্মার বিশেষগুণ 

নহে এই অনুমানের দ্বারা শক আত্মার গুণ নহে ইহ প্রমাণত ব1 সিদ্ধ হইল । 

এইভাবে শব্দ পৃথিব্যাদি আটটি দ্রব্যে অনাশ্রিতরূপে সিদ্ধ হইলে শবাশ্রয় নবম 

দ্রব্য আকাশ বা গগন সিদ্ধ হইল । 

যদি বল বায়ুর অবয়বসমূহে উৎপন্ন সৃল্সস শব্দ দ্বার স্থল বাযুতে কারণগ্ণ- 

পূর্ববক অর্থাৎ স্বাশ্রয়কারণগুণজন্য বা] কারণগত গুণের দ্বারা উৎপন্ন শবের 

উৎপত্তি হউক্। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ শব্দ অযাবদ্দ্রব্যভাবী- 

গুণহেতু বায়ুর গুণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। যাবদ্দ্রব্যভাবী শবের অর্থ__ 

স্বাশ্রয়নাশজন্য-নাশপ্রতিযোগী । স্বপদের দ্বারা স্পর্শাদি আটটি গুণ, বেগাখ্য 

সংস্কার, সংখ্যা ও পরিমাণাদিগুণসমূহ গৃহীত হয় । এ সকল গুণের আশ্রয়- 

ভূত দ্রবোর নাশ হইলেই উক্ত গুণাবলীরও নাশ হইবে, সুতরাং এই নাশের 

প্রত্যক্ষখগুম ১১৭ 



প্রতিযোগী হইল উক্ত গুণসমূহ। অতএব উক্ত গুণসকল যাবদৃদ্রব্যভাবীগুণ 
শব্দের দ্বার] গৃহীত হয় | যে গুণ যাবদ্দ্রব্যভাবী নহে সেই গুণ অযাবদ্দ্রব্যভাবী 

বলিয়া পরিগণিত বা অভিহিত হয়। শবের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আকাশ, এ 

আকাশ বিড নিত্যদ্রব্য বলিয়া উহার নাশ নাই। অতএব স্বাশ্রয়নাশজন্য 

প্রতিযোশগীপদের দ্বার] গৃহীত হয় না বলিয়া শব্দ অযাবদ্দ্রব্যভাবীগুণহেতু 

বায়ুর বিশেষ গুণ বলিয়! পরিগণিত হয় না। বায়ুর গুণসমূহ হইল যাবদৃ- 

দ্রব্ভাবী ॥ 8৪ ॥ 

হল্রিঘল্ত মনক্লীলন্ক: অলগত্তৃ্ািল: | 
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এখন গ্রন্থকার পঞ্চমদ্রব্য আকাশের বিষয় বলিতেছেন । পূর্ববকারিকায় 

শব্দ আকাশের বিশেষগুণ ইহ! কথিত হইয়াছে । অতএব শব নামক বিশেষ- 

গুণ যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যই আকাশ বলিয়! অভিহিত হয়। কেবল 

শব্দাশ্রয়কে আকাশের লক্ষণ বলিয়। স্বীকার করিলে কাল ও দিকে আকাশ- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু শব্ধ কালিক সম্বন্ধে কালে এবং দৈশিক 

সম্বন্ধে দিকে থাকে । শব্দ জন্যপদার্থ, এই নিমিত্ত শব্ধ কালে ও দিকে আশ্রিত 

হয়। কিন্তু শব্দগুণক আকাশ এরূপ বলিলে উক্ত অতিব্যাপ্তি ইয় না। 

যেহেতু শব্দ গুণরূপে সমবায় সম্বন্ধে আকাশে থাকে বলিয়া! সমবায় সম্বন্ধে 

শবের আশ্রয় অঠকাশই হয়, কিন্ত সমবায় সম্বন্ধে শব্দের আশ্রয় কাল বা 

দিকৃ হয় না। অসাধারণ ধর্মই লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং লক্ষণ লক্ষ্যে 

সর্ববদাই বর্তমান করে । যদি বল--শব্দগুণকত্ব আকাশের লক্ষণ বলিয়া স্বীকৃত 

হইলে মহাপ্রলয়কালে আকাশে শব থাকে না, কারণ মহা প্রলয় সময়ে কোন 

পদার্থই উৎপন হয় না বা কোন উৎপন্ন পদার্থ বিদ্যমানও করে না। সুতরাং 
মহাপ্রলয়কালে আকাশে শবগুণকত্ব না থাকায় আকাশ লক্ষণের অব্যাপ্তি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। প্রতিযোগিব্যধিকরণাঁভাবাভাবত্বইই আকাশের 

লক্ষণ । শব্দাভাবের প্রতিযোগী শব আকশে কোন সময়ে তো সমবায় সম্বন্ধে 

বৃত্তিমান্ হয়; এই নিমিত শব্দাভাব আকাশে কখনও প্রতিযোগিব্যধিকরণ!- 

ভাৰ বলিয়া+স্বীকৃত হয় না, অতএব প্রতিযোগিব্যধিকরণ শর্বখাভাবের অভাব 

আকাশে বা গগনে সকল সময়েই থাকে । অভাবের অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ 
হয়। অতএব অব্যাপ্তি হয়না । আকাশে শব্দ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত, 

১১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সংযোগ ও বিভাগ এই ছয়টি গুণ থাকে । এই গুগগুলির মধ্যে শব বিশেষগুণ 

আর সংখ্যাদি পাঁচটি সামান্যগুণ। আকাশের একত্বসংখ্যা, পরিমাণ ও 

একপৃথকৃত্ব এই তিনটি নিত্যগুণ আর অবশিষ্ট গুণসমূহ অনিত্যগুণ বলিয়! 
পরিগণিত । 

আকাশ বিভূ পদার্থ । বিভু শব্দের অর্থ__ব্যাপক অর্থাৎ পরমমহৎ পরিমাশ- 

বিশিষ্ট । মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকায় আকাশাদি দ্রব্য বিভু বা পরম- 

মহং পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হয় । শব্দগুণের সমবায়িকারণ আকাশ 

যদি সর্বত্র ন থাকিত, তাহ! হইলে সকল স্থানে শব উৎপন্ন হইতে পারিত 

না। এই কারণে আকাশ ব্যাপক পদার্থহেতু বিভু বলিয়া গণ্য হইয়াছে ॥ 

শব্দ জন্যগুণহেতু শবের সমবায়িকারণ অ।কাশ । আকাশনিষ্ঠসমবায়িকারণতার 
অবচ্ছেদক বাঁ ব্যাবর্তক অনুগত ধশ্ম আকাশহ হইতে পারে না । কিন্তু শব্দ- 

সমবায়িকীরণতাবচ্ছেদক বিশেষ পদার্থ । 

সাষ্।“শর ইন্দ্রিয় হইল শব্দগ্রাহক শ্রবণ বা শ্রোত্র। আকাশ এক হইলেও 

উপাধিভেদে- শ্রোত্রাকাশ, পটাকাশ, ঘটাক।শ ইতাাদিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বূপে 

প্রতীত হয়। 

কাল এক হইলেও কালে আশ্রিত পদার্থের ক্রিয়ার জন্য কাল অতীত, 

বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া কথিত হয়। কালের সহিত শরীরের সংযোগ 

সমবায়িকাঁরণ। সৃষ্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধজ্ঞান নিমিত্তকারণ। উক্ত 
সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ | স্বপদের দ্বার! সৃষ্যক্রিয়া গৃহীত হয়, সৃষ্য- 
ক্রিয়াসমব।য়সন্বন্ধে সৃষ্যে থাকে, দৃধ্যের সহিত সংযুক্তকাল এবং কালের সহিত 

শরীরের সংযোগাত্মক সন্বন্ধ হয় । অতএব কাল এক হইলেও এখন পটাদি 

আছে, পরে পটাদি থাকিবে, পূর্বে পটাদি ছিল এই সকল ব্যবহারে 

জন্যভাব পদার্থ পটাদির সহিত সূর্ধ/ক্রিয়ার সম্বন্ধনিমিত্ত বর্তমান ভবিষ্যৎ ও 

অতীতরূপে কাল গ্রতীত হয়। 

ক্ষণ, মুহুর্ত, প্রহর ও দিন প্রভৃতি ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব 

বিদ্মিত হয় না । এ সকল ভেদ ব্যবহার গুপাধিক। কাল জন্যভাবপদার্থ- 

সমূহের নিমিত্তকারণ এবং জগতের আশ্রয় বলিয়া প্রসিদ্ধ বা সকলের 

অভিমত । নিত্য ও অনিত্য উভয়বিধ বঞ্জঈ কালিক সম্বন্ধে জন্যপদার্থে ও 

মহাকালে থাকে । যেহেতু কাল সকল বস্তর আধার বা আশ্রয়রূপে কথিত 

হইয়াছে এবং কাল সকল ভাবকাধ্যের প্রতি নিমিত্তকাঁরণ ॥ 8৫ ॥ 

প্রত্যক্ষখণ্ডস্ ১১৯ 



জল নব হাহীহস লিম্বযহ্স ন্বামান্বাহিল্তিয হ্হায়লি-_হুল্ছিষলিলি । লন্তু আক্কাহা 

লাঘতাইক্ক বিজুমূ, ীলন্ত্ত ভুহমনীহাক্ জিল', ্বপ্রলাক্ষাহা হআহিলিন্বভনাহ-_- হিলি । 

আক্কাহা ঘক্ক: অন্সঘি তাং কণাহাচ্কুীমহাহ জিভ শীসাহনক মনলীতধ: | ক্কা 

নিজনযলি-জল্যালামিলি। লঙ্গ সদা হ্হাঘিত্তলাহ__অবালালাসঘ হলি । হুভালী' 

ঘু হত্াহি সলীলি: জৃতযনহ্ত্ঘলাবিকি যন লিম্ঘীক্রহীলি লহা জুত্ঘঘবিজ্ঘন্হাহিলা 

ঘতাঈ' অহব্রল্নী আাভতঃ, ঘন্ন ভঙনল্ম: ভঁঘীবাহি ল ঘজশ্রণীলি ক্কানতঘন অচল 

ঘন্তক্ধ: কজন | হুতখ্বস্ব অভ্যাসঅভ্বনীন ঘজ্যনু ৩৬ 

পঞ্চমদ্রব্য আকাশের শরীর ও বিষয় না থাকায় গ্রন্থকার আকাশের 

ইন্ড্রিয়ের কথ! বলিতেছেন বা দেখাইতেছেন- ইন্দ্রিয় ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

আকাশ, এক ও বিভু পদার্থ বলিয়। স্বীকৃত না হইলে দেশান্তরে শব প্রত্যক্ষের 

নিমিত্ত শব্দাশ্রয়র্ূপে ভিন্ন ভিন্ন আকাশ কল্পন1! বা স্বীকার করিতে হয় । 

সুতরাং বিভু-ব্যাপক এক আকাশের দ্বার যদি সর্বত্রই শব প্রত্যক্ষ 
যোগ্য হয়, তাহ হইলে কর্ণবিবরাঁবচ্ছিন্ন, বদনাবচ্ছিন্ন, ঘটাবচ্ছিন্ন, পটাকচ্ছিন্ন 

প্রভৃতি এইভাবে অনেক আকাশ কল্পনাজনিত গৌরবদোষ হয়। এইজন্য 

লাঘব বশতঃ আকাশ সাধক প্রমাণের দ্বারা এক আকাশ সিদ্ধ হইয়াছে। 

কিন্ত শ্রোত্র বা কর্ণ ইন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয়, যেহেতু শ্রবণেক্দ্রিয় শব্দের 

গ্রাহক, অতএব শ্রোত্র পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়] উহ্বারা কীভাবে 

আকাশ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে 2? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। কারণ 

আকাশ হইল এক, অনেক আকাশ স্বীকারে প্রমাণ বা প্রয়োজন নাই । একটি 

আকাশ স্বীকার না করিয়া অনেক আকাশ স্বীকার করিলে অসঙ্গতিই হইবে । 

বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ, এবং শ্রোতার কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশ 

পরস্পর ভিন্ন বলিয় স্বীকৃত হইলে শব্ধ শ্রবণের অনুপপত্তি হয় । গুণ কখনও 

নিজ আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া অপর আশ্রয়ভূতদ্রব্যে থাকিতে পারে না। 

যেমন এইটে আশ্রিত রূপ অন্যঘটে থাকিতে পারে না। অতএব বক্তার 

বদনবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশে সমবেত শব্দ শ্রোতার শ্রবণগোচর কীভাবে সমুৎপন্ন 

হইতে পারে ? কিন্তু এখন আকাশ এক বলিয়। স্বীকৃত হইলে উক্ত অনুপপত্তি 

হয় না। ফ্লারণ একই আকাশে উৎপত্তি পরম্পরাক্রমে শব্ের তরঙ্গ হইয়া 

শ্রোতার শ্রবণগোচর হইতে কোন অসুবিধা বা প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। 

আকাশত্ব জাতি নহে, যেহেতু আকাশ একব্যক্তি বলিয়! একব্যক্তিমাত্রবৃত্তি 
ধর্ম জাতি বলিয়! স্বীকৃত হয় না, অনেকাধিকরণে সমবেত ধর্ম জাতি বলিয়া 

১২০ ভাঁষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলশ 



স্বীকৃত হয়। সত্তা ও দ্রব্যত্বজাতি আকাশে থকে বলিয় আকাশত্ব জাতি 

অস্বীকৃত হইলেও আকাশ জাতিহীন নহে। আকাশের ব্যাবর্তক ধর্ম হইল 

বিশেষ পদার্থ । আকাশ বিভুপদার্থ। বিভু শব্দের অর্থ ব্যাপক অর্থাৎ পরম 

মতৎ পরিমাণবিশিষ্ট । যে দ্রব্য সকল মূর্ত দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত থাকে তাহাই 

ব্যাপক অর্থাং বিভু বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়া! অভিহিত হয়। 
আকাশ যদি এক ও বিতু বলিয়? স্বীকৃত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সর্বত্রই শব্দ 

উৎপন্ন হয় তাহা! হইলে এ সকল স্তানেই আকাশের সতত! অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইবে । এমন কোন স্থান পরিদৃষ্ট হয় না, যেখানে আকাশের অভাব 

পরিলক্ষিত হয়। শব্দের সমবায্সিকারণ আক।শ যদি সর্বত্র না থাকে, তাহ! 

হইলে সর্বত্র শবোৌোৎপন্নের অনুপপত্তি হয়, এইজন্য আকাশ বিভ্ু-_ব্যাপক 
পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে । আকাশ জন্যদ্রব্য বলিয় স্বীকৃত হইলে উহার 

পরমাণুও স্বীকার করিতে হইবে । পবমাণু হইতে উৎপন্ন দ্রব্য অণুপরিমাণ 

ধিশি& ধা মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইতে পারে, কিন্তু পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট 

হইতে পারে না। দ্বাথুক অণুপরিমা'ণবিশি, ত্রসরেণু প্রভৃতি মহৎ পরিমাণ- 
বিশিষ্ট । আকাশ উক্ত উভয় প্রকার পরিমাণ হইতে ভিন্ন হওয়ায় আকাশ 

পরমাথুজন্য একথ]। বলিতে পারা যায় না। পরমাণু ব্যতীত কোন দ্রব্য উৎপন্ন 

হইতে পারে না, সুতরাং আকাশ অনুৎপন্ন দ্রব্য। অনুৎপন্ন ভাঁব পদার্থ মাত্রই 

অবিনাশী বা নিত্য । স্বৃতরাং আকাশও নিত্য । আকাশ নিত্য দ্রব্য বলিয়া 
উহার কোন ভেদ প্রদশিত হয় নাই । 

বিভুত্রব্য কোন দ্রব্যের সমবায়িকারণ হয় না, যেহেত্ড কারণীভূত দ্রব্যের 
পরিমাণ কার্ধ্যভূতদ্রব্যে উৎকৃষ্ট পরিমাণ উৎপন্ন করে ইহাই নিয়ম । আকাশের 

পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পরিমাণ না থাকায় আকাশের পরিমীণ কোন 

পরিমাণের কারণ হয় না । অতএব ইহা দ্বারা বৃঝিতে হইবে যে আকাশ কোন 

দ্রব্যের জনক হয় না অর্থাং সমবায্িকারণ তয় না। আকাশের বিষয়ও হয় 

না। কিন্তু আকাশের ইন্ড্রিয়রপ ভেদ আছে। যদিও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় 

যেমন তেজঃ প্রড়তি দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি শ্রবণেক্দ্রিয় সেইভাবে 

আকাশ হইতে উৎপন্ন হয় না। কিন্তু আকাশই শ্রবণেক্ক্রিয় । “শ্রয়তে 

অনেম” এই বুযুংপত্তিবশতঃ যাহার দ্বারা শ্রবণ কর হয় তাহাই শ্রবণেন্্রিয় 

বলিয়। অভিহিত হয় । শ্রবণেব্দ্রিয়ের দ্বারা শব, শব্বত্বাদিজাতি ও শব্দীভাব 

গৃহীত হয় । আমাদের কর্ণবিবরাবচ্ছিন্ন আকাশই শ্রবণেন্ত্রিয় । শ্রবণেন্দ্িয 
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আকাশাত্মক, যেহেতু শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দের আশ্রয় এই অনুমান প্রমাণের দ্বারা 
শ্রবণেক্দিয়ের আকাশাত্মকত্ব সিদ্ধ হয়। শ্রবণেক্দ্িয় শব্ের আশ্রয়, যেহেতু 

শ্রবণ শবের গ্রাহক এই অনুমান দ্বার! শ্রবণেন্দ্রিয়ের শবাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হয় । 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__আকাশ এক হইলেও কর্ণশঙ্কুলী প্রভৃতি 
উপাধিভেদে ভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হয় কিন্ত বস্তুতঃ আকাশ শ্রোত্রাতক ব। 

আকাশই শ্রবণেন্দ্রিয় ইহাই ভাবার্থ। 

গ্রন্থকার কাল নিরূপণ করিতেছেন-_“জন্তানাং” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

যষ্ঠ দ্রব্য হইল কাল। আকাশের মত কা'লও এক, বিভূও নিত্য। বর্তমান, 
অতীত, ভবিষ্যৎ, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ এরূপ ব্যবহার কাল দ্বারাই সমুৎপন্ন হয়। 
কাল জগতের আশ্রয় বা আধার এবং সকল কার্যের নিমিত্তকারণ। 

বিশ্বনাথ কালের সত্তাবিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন--“জগতা মা শ্রয় 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । কাল সমস্ত জগতের আধার ইত্যাকারক প্রতীতি 

দ্বারাই জগদাধারত্বরূপে কাল সিদ্ধ হয় । যদি বল উক্ত প্রতীতি দিগ্বিষয়িনী, 

উহ! কাল বিষয়নী নহে । এইজন্য বিশ্বনাথ কালসিদ্ধির নিমিত প্রম1ণাস্তর 

দেখাইতেছেন-_“ইদানীং ঘট” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। পরত্ব-_জ্যেষ্টত্ব, অপরত্ব_- 

কনিষ্ঠত্ব কালের অনুমাঁপক বলিয়। কালিক পরত্ব এবং কালিক অপরত্ব বল! 
হয়। সেইরূপ পরত্ব_দৃরত্ব, অপরত্ব__নিকটত্ব দিকের অনুমাপক বলিয়! 
দৈশিক পরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব বলা হয়। যে ব্যক্তি প্রথমে উৎপন্ন হয় 

তাহাকে জ্যেষ্ঠ বলে। আর যে ব্যক্তি তাহার পরে উৎপন্ন হয় তাহাকে 

তৎপূর্বেবৎপন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা কনিষ্ঠ বল হয়। এইভাবে জ্যেষ্ঠে পরত্ব ও কনিষ্ঠে 

অপরত্ব বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই পরত্ব ও অপরত্ব জন্যভাবপদার্থ। জন্যভাঁব- 

পদার্থের উৎপত্তিতে সমবায়সিকারণ, অসমবায়িকারণ ও নিমিত্তকারণ-_-এই 

তিন প্রকার কারণেরই অপেক্ষা করে। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তির শরীর পরত্বের এবং 

কনিষ্ঠ ব্যক্তির শরীর অপরত্বের সমবায়িকারণ । কালের সহিত শরীরের, 

সংযোগ অসমবায়িকারণ। অধিক ও অল্প সৃষ্যক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ 

জ্ঞান নিমিত্ত কারণ | 

ইদশনীং, তদানীং, জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠ, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ প্রভৃতি 

ব্যবহার বা! প্রয়োগ সৃধ্যের ক্রিয়া বা গতিকে লক্ষ্য করিয় হইয়া! থাকে। 
“রাম-জ্যোষ্ঠ” এরূপ বলিতে সূর্যের অধিক পরিমাণ গতি বা ক্রিয়! বোঁধিত হয় 
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বা অধিক সূর্যযক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয় । সেইরূপ “হরিকনিষ্ঠ” 
এরূপ বলিতে সূর্যের অল্প পরিমাণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত হয় অথবা অক্সসূষ্য- 
ক্রিয়ার সহিত শরীরের সম্বন্ধ বোধিত হয় । “ইদানীং ঘট” এখানে “এখন” 

এই কথা বলিতে এততক্ষণ হইতে সৃষ্যের কিয়ৎপরিমাঁণ গতি বা ক্রিয়া বোধিত 
হয়, এইরূপ সর্ববত্রই সৃষ্ধ্যের গতি বা ক্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়াই তাদৃশ ব্যবহার বা 
প্রয়োগ হইয়া থাকে । এখন কালকে অস্বীকার করিলে কালের সহিত 

শরীরের ব। ঘটাদির সংযোগ সন্ন্ধ্ূপ অসমবায়িকারণের অনুপপত্তি হয় এবং 

পরত্বাপরত্বের নিমিত্ত কারণতার অনুৎপত্তি হয় । সৃষ্যক্রিয়ার সহিত শরীরের 

বা ঘটাদির সাক্ষাংভাবে কোন সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হয় না। সূর্য্যের ক্রিয়। 

সমবায় সম্বন্ধে সৃষ্যে থাকে । সুধ্যের ক্রিয়া শরীরে বা ঘটাদিতে সমবায় 

সম্বন্ধে বা সংযোগ সম্বন্ধেও থাকে না; যেহেতু কন্ম কদাপি কোন স্থানে 

সংযোগ সম্বন্ধে থাকে না। অথচ সূর্ধ্য ক্রিয়ার সহিত শরীর ও ঘটাদির একটি 

সম্বন্ধ অবশ্থাই স্বীকার করিতে হইবে । অগত্যা! সৃষ্যক্রিয়ার সহিত ঘট শরীরাদির 

পরম্পর] সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে । সেই সম্বন্ধ হইল স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ ॥ 

স্বপদের ছার] সৃষ্যক্রিয়] গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় সৃষ্য, সেই দৃষ্যের সহিত 
সংযুক্ত কাল, কালের সংযোগ শরীরে ও ঘটাদিতে আছে। এই পরম্পরা 

সন্বন্ধের ঘটকরূপে কালসিদ্ধ হয়। এবং পরত্বাপরত্বের প্রতি সৃষ্যক্রিয়ার 

জ্ঞান_কাল নিমিত্তকারণ হয়। এখন ঘট আছে, পূর্বে ঘট ছিল, পরে ঘট 

থাকিবে এই সকল ব্যবহারেও সৃষ্যক্রিয়ার সহিত ঘটের সম্বন্ধ স্বীকার করিতে 

হয়। কাল নিজদ্বরূপে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি হয় না। এই জন্য 

পরম্পরা সন্বন্ধের ঘটকরূপে কালের সত্তা অবশ্যই স্বীক।র কাঁরতে হয় । কালে 

আশ্রিত পদার্থের__সুধ্যের ক্রিয়া দ্বার! কাল এরূপ হয়। কাল একই বা অখণ্ড 

অথচ এঁ সকল ক্রিয়ার জন্য কাল, বর্তমানাদিরূপে কথিত হয় । 

অথবা স্বসমবায্ি-সংযুক্ত-সংযোগি-সমবেতত্বসন্ন্ধে বা স্বমংযোগি-সংযুক্ত- 

তপনা শ্রিতত্বসন্বন্ধে সৃষ্যযক্রিয়াতে শরীর-ঘটাদি থাকে । স্বপদের,দ্বার৷ শরীরা দি 

গৃহীত হয়। তৎসমবায়ী উহাদের অবয্নব, তৎসংযুক্ত কাল, তংসংযোগী সৃষ্য, 

তংসমবেত সৃষ্যক্রিয়া, তৎসমবেতত্ব সৃর্যযক্রিয়াতে থাকে, এ সম্বন্ধে শরীরা দিও 

ূর্যযক্রিক্লাতে থাকে । “সম্বন্ধ সত্বে সম্বদ্ধি সত্তা” এই নিয়ম বশতঃ। দ্বিতীয় 
কল্পে স্থপদের ছারা শরীরাদি গৃহীত হয়, তসংযোগী কাল, তংসংযুক্ত তপন, 

তদাশ্রিতসৃষ্যক্রিয়!, তদা শ্রিতত্ব সূষ্ধ্যক্রিয়াতে থাকে | এ সম্বন্ধে শরীরাদিও সূর্য্য 
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ক্রিয়াতে থাকে । এইভাবে পরম্পর1 সন্বন্ধের ঘটকরূপে কাল সিদ্ধ হইলে 

তাহার অর্থাং জগতের আশ্রয় বা আধার উৎপন্ন হইল ॥ ৪৫ ॥ 

নহানব্কপীইন; জানি: ভযাতুঘা চিল: | 
বহাল্তিক্ষানিগীন্ন্তইক্কালিত্যানিবান্ঘন 11৮5 

কাল, পরত্ব--জ্ষ্ঠত্ব ও অপরত্ব-_কনিষ্ঠত্ব বুদ্ধিপ্ন প্রতি কারণ-_নিমিত্ত 
কারণ । ক্ষণ, প্রহর, মুহূর্ত, দিন ও মাস প্রভৃতি ভেদব্যবহার ওপাধিক, যেহেতু 

উক্ত ভেদ ব্যবহারের দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্বিত বা ব্যাহত হয় না। কাশী 

হইতে মরুরা, প্রয়াগ অপেক্ষ1 দূর--পর, কাশী হইতে প্রয়গ, মথুরা! অপেক্ষা 

নিকট--অপর। দিকের দ্বার] দূরত্ব ও নিকটত্ব ব্যবহারের উপপত্তি হয় বলিয়া 

স্যায়বৈশেষিক ভাষায় দৈশিক পরত্ব_দুরত্ব দৈশিক অপরত্ব-_নিকটত্ব বলা 

হয় । এই দৈশিক পরত্ব- দুরত্ব এবং দৈশিক অপরত্ব--নিকটতু বৃদ্ধির প্রতি দিক্ 
অসাধারণ কারণ। দিক্ এক, বিভু ও নিত্য দ্রব্য বলিয়। কথিত হয় ॥ ৪৬ ॥ 

সলাতাল্নং হহাঘনি-_ঘহানহত্িলি দহত্লাদহত্বাবিন্তুভহআাঘাহণা লিদিল জ্কান্ত 

হত। নহ্জানহতঘীহঝললাধিস্কাহআর্জআীবাসযী ভাঘনাহ্লিবিকি: ক্কালততন ল্য 

হুলি শান: | লন্তু ঘৃক্তভ্য জ্ঞাক্তঘ্য লিভী হবাঘাহ্ল-নান্ব-রাহি-অলযমহী ল হ্আহ্ল 

আহু__হাগাহিহিলি। জ্গাকতত্ত হক্জীতঘি তদাঘিনালু হাআাভ্ভযতরহ্থাহনিলয: | ওনানিভত্ত 

হলজল্যলিলাবাসাবামাতাভিন্তল' হর্ন, নৃত্মতীহালছিল্ল্লনিক্স্রমী বা নৃত্রভযানা- 

লাহা্ভিভ্িল্লীভহভঘীবাসাহালালী তা ভহীহ্ঘীবালহিভিল্ল লজ ত্রা। নল ননীতাঘীবা- 

নকল হাতন্যতন্থাহী নন ₹ঘাহিলি নাভঘলূ | জচ্মািলহজযানি অভতাহিনি। লহাসলব 
হ্বাহ্ল্যিলস্থাহী অত্যভ্ত্ি, লবা গনহীলতীঘনাত্র্পীন হলি । হিলাভ্তভ্যিনহ্থাহভত লব্লনূ- 

স্ালান্ডুত হিলি । 
হ্হা লিক্তনযলি--ভূহান্লিষ্কলি । লৃহতলল্িক্চতস্্ ইহাল্চ দহতলঘহ্তত্র নী্ঘমূ। 

লহ্ন্তজহভাণ্থার্া আীজভিবীন্ন | হু হাক্ষঘহতজানহ্যীহঅলআধিক্কাহ্ার্জঘীবাসঘলযা 

ভাঘন্বাইক্কা হক বিভুতলীলি লাল: |1৩৭।। 

গ্রন্থকার কালসিদ্ধির নিমিত্ত প্রমাণাস্তর দেখাইতেছেন--“পরাপরত্ব” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । রাম চৈত্র অপেক্ষা! জ্যেষ্ঠ ইহাই রামের জ্যেষ্ঠে পরত্ব- 
বুদ্ধি এবং চৈক্তু রাম অপেক্ষা কনিষ্ঠ ইহাই চৈত্রের কনিষ্ঠে অপরত্ব বুদ্ধি। কাল 
এই পরত্ব ও অপরত্ব বুদ্ধির প্রতি অসাধারণ ব1 নিমিত্ত কারণ। কালিক পরত 
ও অপরত্ব অসমবাক্ষিকারণ কালপিগুসংযোগজন্য যেহেতু উহার] ভাবকাধ্য । 

যেমন কপালদ্বয়সংযোগ ঘটের অসমবায়িকারণ এই অনুমানের দ্বার পরত 
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ও অপরত্বের অসমবায়িকারণরূপে কালপিগুসংযোগ সিদ্ধ হইল । সেই পরত 

ও অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত কালপিগসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঁঘব- 

বশতঃ অতিরিক্ত যষ্ঠদ্রব্য কালই কল্পিত হয় ইহাই ভাবার্থ। 

যদিবল কালত্ব ধর্ম পুরস্কারে কাল এক ব1 অখণ্ড বলিয়া স্বীকৃত বা সিদ্ধ হইলে 
ক্ষণ, দিন, মাস ও বৎসর প্রভৃতি কালের ভেদ ব্যবহার কীরূপে সমুৎপন্ন হইতে 

পারে? অতএব উক্ত প্রকার কালের ভেদ না হউকৃ? এরূপ শঙ্কা বা আপত্ির 

উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ক্ষণাদি” ইত্যাদি গ্রস্থ। কাল এক বা অখণ্ড 

হইলেও উপাধিভেদবশতঃ ক্ষণ, মুহুর্ত, প্রহর, দিন, মাস ও বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের 

বিষয় হয় অর্থাং উক্ত ভেদ ব্যবহার দ্বারাও কালের একত্ব বিদ্বিত বা] ব্যাহত হয় 

ন1। এই সকল ভেদব্যবহার ওপাধিক। কিন্তু সেই উপাধি-_স্বজন্য-বিভাগপ্রাগ্- 

ভাবাবচ্ছিন্নকন্ম অর্থাৎ সৃষ্য ক্রিযাকে অবলম্বন বা লক্ষ্য করিয়াই ক্ষণ, দিন, 

মাস, বর্ষ প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় হয়। ক্রিয়া বিভাগের কারণ, কারণের 

প্রাকৃসত্ নিয়ম । অতএব ক্রিয়ারস্তের কিছুক্ষণ পধ্যন্ত কাধ্য বিভাগ উৎপন্ন 

হয় না, সৃতরাং কাধ্যভূত এ বিভাগের প্রাগভাব আছে। সেই স্ব-(ক্রিয়া)জন্ত 

বিভাগের ষে প্রাগভাব, সেই প্রাগভাবের অধিকরণীভূত কালই প্রথম ক্ষণ বা 

প্রথম উপাধি বলিয়া! অভিহিত । পরে সেই বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই বিভাগ পূর্বব 

ংযোগনাশের কারণ, কারণের প্রাকৃসত্তানিয়মবশতঃ কিয়ৎক্ষণ ব1 কিছুকাল 

কারণীভুত বিভাগ ছিল, অথচ পূর্বসংযোগনাশরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় নাই, সেই 

পূর্ববসংযোগাবচ্ছিন্নবিভাগ অর্থাং কাধ্যভৃত পূর্ববসংযোগনাশের প্রাগভাবই 

দ্বিতীয় ক্ষণ বা! দ্বিতীয় উপাধি বলিয়া কথিত হয়। পরে ৮সই পূর্ববসংযোগ- 

নাশ উৎপন্ন হয়, পূর্ববসংযোগনাশ উত্তরসংযোগনাশোৎপত্তির প্রতি কারণ, 

কারণের প্রাকৃসত্তা নিয়মবশতঃ কারণীভূত পূর্বসংষোগনাশের পর কিয়ৎক্ষণ 

পর্য্যন্ত কাধ্যভূত উত্তরসংযোগের অবর্তমানহেতু উত্তরসংযোগের প্রাগভাব 

স্বীকার করিতে হইবে, সেই উত্তর সংযোগের প্রাগভাবাধিকরণ কালই তৃতীয়- 

ক্ষণ বা! তৃতীয় উপাধি বলিয়! গণ্য । পূর্ববসংযোগনাশের পরে উত্তরসংযোগ 
উৎপন্ন হয়, সেই উত্তরসংযোগ বিশিষ্ট ক্রিয়াই চতুর্থক্ষণ বা চতুর্থ উপাধি । 

যদি বল-_উত্তর সংযোগের পর ক্ষণাদি ব্যবহার না হউকৃ। এপূপ আপত্তি 

করিতে পার না । যেহেতে সেই উত্তরসংযোগ ক্রিয়ার নাশকালে অন্য ক্রিয়। 

বিদ্যমান আছে, সৃতরাং ক্রিয়ীস্তর বা কর্মাস্তরকে অবলম্বন করিয়াই ক্ষণাদি 

কক্পসিত ব। ব্যবহৃত হয় । যদিও মহাগ্রলয়ে ক্ষণাদি ব্যবহার হয় তথাপি ষে 
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কালে প্রলয়ের উৎপত্তি হইবে, সেই প্রলয়কালে বর্তমান যে ধ্বংস, সেই ধ্বংসের 

যে যে পদার্থ প্রতিযোগী হয়, সেই সকল পদার্থ প্রতিযোগিকধ্বংসের 

অধিকরণীভূত সময়ই প্রলয়ক্ষণ বলিয়া অভিহিত । সেই সেই ক্ষণ সমৃহদ্বারাই 
কিস্তু দিন, মাস, বংসর প্রভৃতি ব্যবহার হয় । 

বিশ্বনাথ দিক্ নিরূপণ করিতেছেন-__“দৃরান্তিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । 

দুরত্ব ও অস্তিকত্ব শব্দের অর্থ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বলিয়া বোধিত 
হয়। যেহেতু এই প্রকরণে পরত্বাপরত্ববুদ্ধি দিগ্বিষয়িণী। সেই দৈশিক 
পরত্ব ও দৈশিক অপরত্ব বুদ্ধির অসাধারণ কারণ দিক্ই। দৈশিক পরত্ব ও 

দৈশিক অপরত্বের অসমবায়িকারণীভূত দিক্ পিগুসংযোগের আশ্রয়রূপে লাঘব- 
বশতঃ এক অখণ্ড বিভূ ও নিত্য দিক্ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ ॥ ৪৬ ॥ 

ওনামিনাইল্গাদ্ি সাভ্নাবিন্ন্বহহালান | 
জান্দল্দিলাত্রনিভারা ক ছি বনী ।।৬৩।। 
হাহীহহস ল জবল্দ সুবিঘব মিলা: 
লশাত্ন অল্রিযাতামূদলাি হত জুরি: |।৬৫।। 
মলী5দি ল লা শ্লালাভ্রলভহ্ন লহা লনবৃ। 
লঙমাঘিজনাক্িনীগভজহ্ী নিহানব্সমীনাল: 1২।। 
সন্তসাত্মবূলমীও ঘনতীল জাহঘি: | 
অন্্াতসাপ্পনীগ্দ ললীলালত্য মীন: 0২০) 

দিক এক হইলেও উপাধিভেদবশতঃ পূর্ববদিক্, পশ্চিমদিকৃ, উত্তরদিক্ ও 
দক্ষিণদিক্ প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়। বস্ততঃ উহা এক | দৈশিক 

স্বরূপসম্বদ্ধে সকল মূর্ত দ্রব্যই মহাদিকে থাকে । 

বিশ্বনাথ আত্ম! নিরূপণ করিতেছেন-_-আতেব্ড্িয় ইত্যাদি গ্রন্থের ছ্বারা । 

ভাঁষাপরিচ্ছেদ সম্মত নয়টি দ্রব্যের মধ্যে আত্ম! হইল অষ্টম দ্রব্য । জ্ঞানীধি- 

করণ আত্মা ।$ আত্মা দুই প্রকার--জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মার জ্ঞান 

অনিত্য, বহু ও প্রত্যক্ষ । পরমাত্মার জ্ঞান নিত্য, এক ও প্রত্যক্ষ । জীবাত্মা 

প্রতিশরীরে ভিন্ন ভিন্ন, বিভু ও নিত্য । পরমাত্মা, ঈশ্বর, সর্বজ্ঞ ও এক। 
জীবাত্মার জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, প্রযত্র, দ্বেষ, ধর্ম, অধর্ম ও সংস্কার এইগুলি 

বিশেষগুডণ। জ্ঞান, ইচ্ছ। ও প্রযত্ত ভিন্ন উক্ত অবশিষ্ট গুপসমূহ পরমাত্মাতে 
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থাকে না। জ্ঞান, ইচ্ছ! ও প্রষত্ক পরমাত্মার বিশেষগুণ। বুদ্ধি প্রভৃতি ছয়টি, 

সংখ্যাদি পাঁচটি ভাবনাখ্য সংস্কার, ধর্ম ও অধর্ম এই চতুর্দশ জীবাত্মার 
সাধারণগুণ। সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান, ইচ্ছ! ও 

প্রযড় এই অ।টটি পরমাত্মার সাধারণগুণ | যাহার দ্বারা পদার্থের যথার্থ 

প্রত্যক্ষাত্মক অনুভব হয়, তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়! কথিত। ইন্দ্রিয় 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ইন্দ্রিয় দুই প্রকার--বহিরিক্দ্রিয় ও অন্তরিভ্দ্রিয় । চক্ষুঃ, কর্ণ, 

নাসিকা, রসনা ও ত্বক এই পাঁচটি বহিরিক্দ্রিয়। মনঃ অন্তরিজ্ঞিয় ৷ চক্ষঃ ও 

ত্বগিন্দ্রিয় ছার! উদ্ভূত রূপবিশিষট দ্রব্য গৃহীত হয়। কর্ণ, নাসিকা ও রসন। 

ইন্ড্রিয়ের দ্বারা দ্রব্য কদাঁপি গৃহীত হয় না। অন্তরিক্দ্রিয় মনের দ্বার! জ্ঞান, 

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রষত্ব এই গুণসমূহ গৃহীত হয় বলিয়] জীবাজ্সা এ 

সকল গুণের আশ্রয়রূপে মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়। কিন্তু ঈশ্বর বা পরমাত্মা 

মানস প্রত্যক্ষেরও অগোচর । 

আত্মা, চক্ষুঃ, কর্ণ প্রভৃতি ইন্ড্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতা অর্থাং পরম্পরা সম্বন্ধে 

চৈতন্যসম্পাদক। যেহেতু করণ কর্তা ব্যতীত বা ব্যতিরেকে ফলোপধায়ক 

হয় না। চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সমূহের দ্বার! পদার্থ প্রত্যক্ষ কর! হয়, কিন্ত যিনি 
প্রত্যক্ষ করেন, তিনিই আতা । অর্থাত “কার্ষং কর্তৃজন্যং কাধ্যত্বাং” কাধ্য 

কর্তা দ্বারা উৎপন্ন হয়। পর্বত, চন্দ্র, সৃষ্য্য, নক্ষত্র ও সমুদ্র প্রভৃতি অনন্ত 
পদার্থবিশিষ$ বিশাল বিশ্বের পরিচালক বা কর্তা যিনি, তিনি সপ্তপদার্থের 

সকলকারণজ্ঞ. সর্বজ্ঞ, সকল কাধ্যবিষয়ক-ইচ্ছাময়, ও সকল কার্য সাধনে 

সর্ববশক্তিমান্ ॥ 5৭ ॥ 

যদি বল শরীরই কর্তা এবং শরীরই প্রত্যক্ষ করে। এরূপ বলিতে 

পার না। কারণ শরীরের চৈতন্য বা শরীর কর্তা বলিয়' স্বীকৃত হয় না, 

যেহেতু স্বৃত শরীরে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয় । অর্থাং শরীর আত্মা বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গ-প্রতঙ্গের নাশে শরীরের নাশ হওয়ায় 

আত্মারও বিনাশ স্বীকার করিতে হয় এবং বাল্য, কৈশোর, যৌবন ও বার্ধক্য- 
ভেদে শরীর ভিন্ন হওয়ায় আত্মাকেও ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হয় । 

অথচ আত্মা ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত হয় না, যেহেতু বালের আত্মাও পরবর্তী 
অবস্থার আত্মা অভিন্ন বলিয়! স্বীকৃত হয়। অন্যথা বাল্যে অনুভূত পদার্থের 

পরবর্তী অবস্থায় স্মরণ কদাপি হইবে না। কারণ ষে পূর্বের অনুভব করে, 
পরবর্তীকালে তদ্্বিষয়ক স্মৃতি ঠাহারই হয় এই ব্যাপ্তি অনম্বীকার্ষ্যবস্ত, কিন্ত 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১২৭ 



শরীরকে আত্ম! বলিয়। স্বীকার করিলে উক্ত ব্যাপ্তি বা নিয়ম বিদ্বিত বা 

ব্যাহত হয় । 

এইজন্য ইক্জ্রিয়কেও কর্তা বলিতে পার ন! বা ইন্দ্রিয়ের স্বাতন্ত্যভাবে চৈতন্য 
পরিলক্ষিত হয় না। কারণ ইন্দ্রিয় নাশের পরও ততদিক্দ্রিয়ানুভূত স্মরণ 

হইয়! থাকে । ইন্দ্রিয় যদি কর্তা হইত, তাহ! হইলে ইন্দ্রিয় নাশের পর সেই 
সেই ইন্দ্রিয়ানৃভৃত বস্তর স্মৃতি হইত না। অতএব ইন্দ্রিয়কে কর্তা বা আত্মা 

বলিয়। স্বীকার করা যায় না ॥ ৪৮ ॥ 

মনও কর্তা নহে, যেহেতু মনকে কর্তা বা আত্ম! বলিয়। স্বীকার করিলে 

মনকে জ্ঞানাদির আশ্রয় বলিয়াও অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। পদার্থ- 

প্রত্যক্ষের প্রতি তদাশ্রয়-গত মহত্ব হইল কারণ। কিন্তু জ্ঞানাদির আশ্রয়ভূত 

মন অনু বলিয়া মনেতে মহত্ব নাই, সুতরাং জ্ঞানাদির প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। 

আত্মা ধন্ম ও অধর্মের আশ্রয় । জ্ঞান, সুখ প্রভৃতি যোগ্যবিশেষগুণের সন্বন্ধ- 

বশতঃ আত্মার প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৪৯ ॥ 

যেমন রথের গতি দ্বার] রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইন্রপ চেষ্টা প্রভৃতি 

দ্বার পরদেছহে আত্মা অনুমিত হয়। আত্মা_-জীবাত্সা অহঙ্কারের আশ্রয় 

বা বিষয় । আত্মা! একমাত্র মানস প্রত্যক্ষের বিষয় । যে পরিমাণের আশ্রয় ভূত 

দ্রব্য সাবয়ব হয়, সেই পরিমাণ জন্যপদার্থ বলিয়া গণ” হয়। পরম মহং- 

পরিমাণের আশ্রয়ভূত ভ্রব্--আতআ, আকাশ, কাল ও দিক্ ইহার] সাবয়ব 

নহে বলিয়া আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নয়। এই নিমিত্ত পরমমহৎ পরিমাণ 

নিত্গুণ, এই নিত্যগুণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মা ও নিত্য, এক, বিভৃ-ব্যাপক 
বলিয়! পরিগণিত । আত্মাতে নিত্যগুণসমুহ সর্ববদ। বর্তমান থাকিলেও আত্মার 

নিকটে অনভিব্যক্ত থাকে । কিন্তু বৈষয়িক সুখ দুঃখ-ভোগক্ষম শরীরের সহিত 
আখত্যন্তিক সম্বন্ধ বিনষ্ট হইলে আত্মার নিকটে উহার। অভিব্যক্ত হয় ॥ ৫০ ॥ 

নন্তু অতল হিন্ছ, লভা সান্বী-সরলীকুঘাভি-ত্ঘতন্থাহ: কখনুদণত্যন হুল আহই-- 

ওনাঘিলহাহিলি । ন্ তুষপত্স তহ্যবিহ্িল্লিহ্িলা যা হি, ঘা লনুভুত্মত্স সান্থী | 

হ্রজুহ্যমিহিত্যনহ্থিলা যা ভিহ্ুভা সন্ীন্বী। ঘর ঘলু ঘুহলত্স স্তুনিভন্বল্িন্বিলা যা হিজ্ক 

আীহীন্থী, বধির উভ্রান্থী। অন্তনালন লমাঘা লভভলহন: ভ্খিল ছলি শিঅলাল্। 

জবদাল লিক্ণঘলি-আবহদঈক্জিইনি । আক্নততজালিতন্ত ভ্তন্ত'াবি-ঘলমাধি- 

কাহ্তলানভ্ক্লঘা বিগঘলি। হম্নইডনি জা জালিহভতিন, অন্চত্তাব্িঘ-চ্ছাঘা- 

আাতাল্ন ভ্তত্তহ্াঘ_ন্লি:, লিতহর ভ্নকনঘীবধহ্জ ছানহ্যমলাত্রলিল হঅধ্সা- 

১২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সযীজন্ফতানূ। নই ত্ত ইম্বং ভা জালিনভিতরিন সলাতাজানানু॥ লন্্ হ্হাদজত্ঘকাদলি:, 

স্বালনংনন নিশঅলাহিব্যান্্: । হুল্লিযান্বঘিঘ্তালা- হন্রিঘাঘাঁ হারীব্হস ম্ব নহজঘহ্যা 

ত্বলল্তন্বচ্দাহ্ক: | যদি জাবমলি “অঙ্থ শ্ত্বীত্ীত্বাহি” সব্হালিমযতনভহীন, 

লধাঘি লিসিলিঘল্ল দলি সধলল ঘৃত্র হাহীহাহিলিল্লজ্রনূ, সলীলিমীন্বহ হুলি সলিণাহসিত্ত 

লহানযব হব্সল: সদাআান্লং ্হাঘনি-_ক্কতগালিলি | জ্তুভাহাহীলাঁ ভিহাহিকংআালা 

ক্মাহনল্লইআ দ্ুতাবুমার্ন হচ্ঞনূ, ঘ্ৰ ন্মঞ্গহাীনাঁ স্বালক্কআালালঘি দভীদঘাল 

কাহলল্লইআ লীনঘত্বল হঅলিহিক: কলা ক্কত্যনি ॥৩৩।। 

লন্তু হাবীহ্্যেত ক্ত্রলহতত অল আছু-_হাৰীহ্ীলি। লন লল্য হ্বালাহিক্ষঈত্র 

সুকাক্নলা ₹বল্লল হত ফ্বলহাবীহাজালণি লহ্ান ক্কা হালি: £ সাআামানল হ্বালাশালক 

ঘিভহিলি স্বল্প । হাবীহভ্য শলন্মী মানবী শ্রিভীকিলহ্ঘ কলিং হলহগান্তুঘল:, 
হাহীহাতআালঅঘমীনন্নযানননবহন্নাহ্ত্রিলাহাহাজিবআানু। ল ন্ন ঘুতশরহাহীবীনৃনল্লর্মক্ডাইঘা 

লিলীমহাকীই ভঁক্কাহ তনুঘাজ্মল হুলি ল্লাভষল্। অনল্তীভক্কাহককঘন বীহত্রান। ঘন 
হাবীহহ্য শলল্ধ লাক্ষভয হ্বল্যনাদ সন্তভিনলফনালূ, হুচজকাঘনলাহ্বালভ্য লতা, 

লহানীলিচ্ঝাঘলতান্্লানকাসানান। লন্দতী তু অল্মাল্তহান্ুমুলচ্ো লব 

লহালী' হদহতাইত সম্বতি: । লন্ব অল্লাল্লবাবুমূললল্যহুদি হলগ্ঘলালিলি নাম্, 

উত্রীশবক্কান্ারান। অস্ত্র অনাযতসা জীশ্রলাহ্চ্ুত্রীলীশ্ব জৃগুয়ল । হুত্ত্ব অংক্কাহ- 

্যালাহ্লয়া আহ্নলীওলাহ্কশ্রবিক্তী অলাহিমাত্রশ্য লাহাজঅজখনানু নিতম্ব অজনত্রতীলি 

শ্রীযল্। লন্তু অঙ্কযাহীনানন হানাহিক্ক সলি ল্কহঘাত্র ক্বনৃ ন্নাভ্তু, নিহীঘ াঘক্কা- 

আাশ্রা্ল আহ - বখাহ্রমিলি । লখাতন শ্লল্যমূ। অভনঘাবী লাহী বলি অথন্িহ্- 

হাহীলাঈত্র । ক্কখ্রছুলিঃ ? ঘৃতত্র' ন্মপ্তুনা আাহ্ানু্ধলালা ন্ন্ুহলানি ভলহঘ ল হ্যানূ, 
অন্ুললিত্ততলাতান্। অনল্পীলান্্ুমুলভম অন্ন ভ্লহআবকনাল্) অন্তুনভর-ভ্লহআমী: 

আালানাঘিকহ্ন ক্কাচ্য-ক্কাতআলাল্রাহিলি লানঃ ৫ 

লন্ত ্হ্তহাহীনাঁ শ্বীলল্যনাভন্ত, ললঅভ্ত্ত লিত্যভয শ্বতল্য কযা, অল আহ 

ললীতনীলি । ললখা-'ন ন্বলনমূ। ফ্বালাহীলি। ললভীডঘৃতলান্ সহী আন নহুততয 

ইত্তান্দনঘি স্বানস্তব্াহিবন লল্সত্যহ্থান্ত্ঘঘলিহিতখব: । যথা ম্থ নলভীওগু 
খাস নহযল | লন্তু অধ নিষ্বাললতাতলা । লজ জল্রলসন্কাহাহণক্লাভ্নললংত্রলূ | 

স্বান্তব্রাবিন্ল্ত্ু অজ্যলাক্ডাবনিহীন: । ভফঘাদি খালহলাইন হাঘিক্কবজমূ। দৃততর-ৃত্ব 
শ্রিষ্বানভতীাীহ-নিহ্বাল- ইন্তুতান, ভ্তত্ু্যহখাযালনি আভ্ুঘনিহ্বালঘাহা নিহান্রাধীত, 

ভ্যানহ-ত্াঝলা-লাবিল-নবন হন ভৃতত্রঘুতত্রলিহ্বালজ নিলবতক্কাহাআাুলবীলহ-হিষ্বান 

অক্ঞাল্নংআাজান্ুঘজি: ভলহ্আাউহিলিউলল। ল্রভঘ অনহৃতিঘবন্ধবন অন্ন আাঘলি:, 

্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১২১ 
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অনু কিস্তি লিশ্বপক্ষতন নিশিযদলানিহহ:, ভতসথুমান'দ নিনযাতমা অ্-সবক্কাল্স, গ্বালভয 
অধিমঘততানু । লহানী' নিহাক্কাহা ছিনুজল্নলিহবুল্বল হলি নু । নল, লহযা: সন্চাহাতন 

সদাতানানান্, অন্যশ্া ঘত্রান্থীনালঘি স্বালতন্বাঘলি: । লন্মচ্ভানলিঃ লিঙ্বালল্ম নিহিক্জ 

ভ্ত্ুনী5মান্রাহিলি নাকসল্ | ঘন ইহন্তুমুজলানহযানভঘিত্তুদখকব্যততালু। জান্কাহলিহীম্থ 

তনায লিষ্বানজ্মন্ি শল্ল। কিলযলান্কাহীভলিহিছ্যন নিহ্ালান? শীহ্থি অলাঘাল 

লিষ্বান-্যলিহিন্ববন, লালিহ্ন্যিব তাছি জমৃভ্বাভচতন লীক্তাক্জাবী$দ দীলাকাহ্: কালু, 
হত্রজনলীনিস্বালহঘা শরিহীন্বানু। অণীন্ত্ঘী লীক্তভাহিতিষ়ালনম্ণ হলি নন । লীল্ততত্ম- 

বীলাঁ শ্রি্ভানানক্ষবিলল্ললানহানু, হুলহথা নরিহীমানঘাহতহতল্র ভুভঘনাহ্তত্রানু। ল 

রাতাঅনা-আদ্ান: অ্হ্মনলি । লানু-ঘুন্যীংদি নাঅনাঅন্গদ-সবল্পলান্। ন ন্বীঘাহালী- 

নাইযলানী নিঘানক হলি ভ্রান্ছঘলূ। ভ্রাভলাঘা; অঙ্গনাবজজনান। তন্ীহভিদল্ 

শন্বলিংন অঙ্গন হলি নীল । বীন্তুন্ঘাহক্কামাতান্। ন্থিলাললীলুঘাভ্ন্ষতন অল্কাহালন- 

সভ্প:। হাটিকন্রিষ্বানমু অলিহায-লিহীঘ: কবণ্ঘন ছুলি নল । লালানাশ্রানু জ্কইনলা- 

বীহলাম্ব । ঘৃবিল হাতিক্ক-হাকীইস্তু ঘৃত তাল সংস্তুকাদূ, হীহলাহুলিহাধ নালালানান্ত্। 

শরীজাহালনি অন্ক্ষাহি-লত্রনালাঅদনআালাষধ্য।ঈলীননী: কুল ল.ঘকলান্কত্রলান। অভ্প্ত 

লহ্থি হাতিক্কনিস্বার বীহবাল্নিক্সতিস্বানমলাক্দা, “অনিলাহী লা অইন্অলাল্মা” “জজ 
যালনলল্তী লঙ্কীআহি” গ্ববঙ্লি ঈন্ন। ল্য বলিম্যতত্ান্ব্ধনভয হৃহলকনবান, 

নিনিমজ্য স্বানতন মালালাভ্রানু, অনিঘযক্ষতত্রাদি অনন্তুলবদন্ছলী লিষ্বালাহিসললী 

নিত্য আক্ঈনি বিভ্ুনূ। “ন্বত্ব স্বান” দিলি ্গক্সপত আনি তত লীদবুত্যব । হানাহ্বাল- 
গ্ব্বিনাহিসিআীলানাঁ ঈন্ভিন্তী জ্তুলহামীপ্নংমীহ:, অন্যথা নল্মনীহা-ত্যনংখান্তুদরলীঃ | 

আগীন্বামিহ্তীপঘক্ষীনক্, ঘী5দি ভব্মিইন লহীযত্ন সনিদাহ্যন্ হ্নীনি, অহ 
ানলঘত অলিলভ্নিলি হলি । আলহ্ত্র “নত আকমান: ভ্বলদিলা” হলি গুখব। 

নীহাত্হাযালয্াললিন্বলাননবী আদবী হজঘি ল। মহ্ নিজ্তবল লাহাবখন্বাল্, 
মহ্নাহীডণি ভমকিল্র্য ভতাভযতখীত । ল ন্ব লিত্নণি লহনর্তীনি নাভ্যম্। লব 

লিঘঘচ্লক্ট লন্সতি অত্যতত্রামান5দি অত্যভত্রকর্ণ লহিলিবহু, লিামাল$নি আ্মকি- 

যাকদক্টী লানিলি ভ্তুবন্বততাল। মিখযাকাপানীওছিকংঘাকনক্কতলগ্গ অত্যতন মিলিন্ননু। 

ঘৃক্ধত্রাধাত্রী ভবজিওরঘাকনক্ধী ছিত্বলিক্যঘ্তুভ্যনাম্ | সততক্রলন্কতওদি দ্বখিনী-অন্তযা 

নযল্থ লিবরা নকদিতঘভ্য অল অনজিজুজানু। যী5দি লহানীনমিহসলিদাত্ক্ধীনক্:, 
ঘী5ঘি নিহ্ৃ“ব্বততাহিনা ঘা সলিঘাহ্যলি, ভ্হানিম্বরী ঘুহীহ্িলীত্য হাজা অনুল 

ছলিবনু। অন “লিন: হম ঝা্যঘুঈলীগ্লি গ্যবী। ইগ্ববী5ণি ন আ্লানগ্তুব্বান্না, 

কিন্ত্ত ঝানাযাপয:) “নিত্য থিষ্মানলালল্ব লল্কা ”কঘানথী নিষ্বানঘইন স্বানামসয ঘৃনীক:, 

১৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্জী 



“য: অন্ধ: অত্রশ্িন” ইবযাতন্ত্বীঘ্াব্। আলল্হ্নিত্যজআাঘি আনল্হ্তহিত্বহ্থ:। 
অহালাহিবযান্দন্খাধীন্ব সত্যঘ: | আল্শ্া ভ্রভিজ্নকতাণট:। আননহীগঘি 
হামার ভণন্থচ্ঘব, লাহাহাসবাই ভতুীবন্কলীগলিতিতনূ। আহত তা পহিলম্ানন্তী 
ন তত্রঘী আলন্হু: “অন্তব্ব”লিলি গন: । ল নিব ভুহ্জ যহইনি স্তুলীনাধ হলি -ল। 

শ্বিভচ্তকক্নাঘনী:, মকহআনিহীঘাহালন্হুদিকজল মংতর্থীযান্থসতঘ্যপিহীনানু। “আলন্হ 

স্ন্কাীনিযাহ্তিযিন হৃদ ভ্নজ্ততাভন্নলি অহী: | ছবীল সন্কলি: হর্সী, ঘ্ুহনত্ত্ 

- দুঙকত্ভ্তাহানক্লিভ্তন:, কিন্ত হিল: | ভ্াত্ঘ-ক্রাহতঘীংমহানূ কায্যনাহী অনি 

করাক্ক্ধঘলযা লল্লাহী$দি ল হসাহিকষজ্ঞাহআতত টং, নুকতি-বান লল্যামিলালাল্যখ্বা- 

সা লল্ কলনলমূ। নুভিহন্য সন্ধব: নহিঘান: | ভীত নহলবনন্ন:ক্কহতলিততুন্বী । 
লন্বত্নাবলাজ্যা ভুষমভ্ঘ ভাহাত্ীণ | লাভা হল্কিয-সআাভিজ্ঞঘা ঘহিালিহ্বালি- 
দা ঘত্যানিনা ভবন্থ:। পুত কর্ত,তলাসিলাণী ভ্তুভী ন্বলল্যানিনানহন্ম ঈিহা্স্থান্। 
মত জ্ভ্যলিলি লত্বহা: ঘুমীঘহালী ঝুল: হতরচ্ভলঘা লল্সলিঘিচন্বাহ্লাহিনরক্টী 
হুদগাভনীন সুজীনহাবা: | হহুলিলি লিম্ববীনহাবা: হত্জিযসঞ্জাভিকঘা নহিগালিমীহ্হনা হিতল্রী 

নি'ন্লাবাসিহলহ্ণআহমীত্র মভ্ভিনিলা। ক্র্নজ্ঘলিলি ভ্যানাহাহাঃ । বীনাহান্সঅতলী 

জুজি:। লন্নহিগানীন স্বানন ঘুকমঘযালাভিলচ্চ: ব্বঃন্রলঘীব্্আাভ্ঘ মভিলিজলীন 
সুব্বভ্যীভভিম্রতভযব | হালনন্ ভব ইভা-ন ন-সযল-ঘচ্দাঘিমমজিদি জু ইত্র। 

স্কলিবালালাপিন্কহতবীল সনীব: | লন্ম ভ্তুজিহ্নীলনা নহিতআামিতপ্রাহিলি দললঘাহনমূ। 

ক্কমন্চ্মীবালাদিন শ্বলল্যহযাদি ঝালালাঘিক্কদর্লীব: লল্িতনি নালাখানাম্। 

ন্ঈননীডহ ক্কবীলীলি সলীলিফন্ীন্যাঁহী আল হলি অন্, কৃত্ষহী ঘি চ্চি লচ্ঘবী। আল্যশা 

নু নিত্যক্ী লীষ্বালানীওলিকঘলী লন্দ্তবলঘবাহানভিঃ । লব্তু অন্থবীলাঘা: স্কবী: 
্কায্ততাহ অুজহবনকমূ । ক্কাহ-্কাখীব্বাহাত্কয্াহিলি উন্ন। অবিভ্:, 

কতজন মালান্নানানূ। অ্রীলহাহাজল্লাত্হাঁনাহ্লাহিকত্রন্। অনাইনাহান্জমন্বানিন 

কযকম্ নু র্কি সগ্চত্যাহ্কিত্ঘনিল £ ল ন্ব “সক্কব: ক্িঘলাালি যুঘী: কলা 

ঝত্নহা: | আনৃষ্কাহণিঘুক্তাত্না ক্ষ্হলিনি লল্যব” ইত্যলল নিহীঘ ছলি মান্যমূ। 

সন্কবংহচহর যুখীচ্জজল্য হিচ্দ্ভাহিমি: কতীহিলনজ্ঘভ্য লহ্ধংআানু। “সন্ব শ্বতি 

জ্তালাক্নান ন্রভন্ত্ অং হযাহ্রিহ্াধনলা সক্গতীকুনী5যমুহিজ্ভাহাহায ছত্রি 

হীন: । 

ঘম্লাঘম্দসিয হলি । আকী্যনষ্তসবী | হাতীহহর অহাসবতদ ইন্থাললব্র- 
ছম্গআ ইন্থাল্লই বীথানুনঘত: | বিহীখনি। খীম্যভিহীন্বঘুজত হানন্তু্াই: ভচ্ম-উলা- 
চন: সংযহাত অমধনলি, ল তত অল্ত্থা । আহ আন, আস্ত ভববার্মীতম্মাহিসনীতী: ॥ষত। 

প্রুভাক্ষিখণ মূ ১৩৯ 



সম্থতীনি। অলাক্মা দহইহ্থাহ্হী সন্থুত্যাহিনা জন্তুদীঘত। সন্ভলিতন আচ্ঞা। 
জানভ্ভা-সঘলাহীলা ইক্ইডনাভ্রভঘীক্তসাঘততআলু, ন্বচতাঘাহম্ব সযল-আাচযংনালু , 
জয়া দযলনালাংলান্ত্রদীহন হলি শা: । অল হ্ভাল্ননাহ্- হপ্রনি | যহণি হন্ষল 

ভা ল অত্রলি, লশানি বল ক্ষম্ণ্া ঘাহখিধখান্ুদীঘব, নখা ম্চ্তাকলক্ঈল জ্কল্দতা 

ঘহাব্পান্ত্ুদীনব হুলি লাম: | আন্ত্বাহভবীনি । অন্স্তাহীও্বলিলি সন্যয: লহযাযী তিন 

আকনা, ল হাহীহাহিহিত্ি। লন হুনি। লনীজি্লল্িঘঅন্মসতযন্কানিনযঘঃ মালঝ- 

সতযহালিদবহন্কযপ্র:। জদান্বসা্রলল্বিযাল্তহামীবযতা লু ॥4০। 

যদি দিক্ একই বলিয়। স্বীকৃত হয়, তাহ] হইলে প্রাচী ও প্রতীচী ইত্যাদি 

ব্যবহার কীভাবে সমৃৎপন্ন হইতে পারে £ এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন--“উপাধিভেদাং” ইত্যাদি গ্রন্থ। উপাধির ভেদবশতঃ অর্থাং 

প্রাচী-_পুর্বব, প্রতীচী-_পশ্চিম, উদীচী- উত্তর, অবাচী-দক্ষিণ এইভাবে 

একদিকৃ বিভক্ত বলিয়া প্রতিভাত হইলেও দিকের উক্তরূপে অনেকত্ের 

ব্যবহার ওপাধিক বা ওপচারিক বঙলিয়। স্বীকৃত হয়। যে পুরুষের সম্বন্ধে ষে 

দিক্ উদয় পর্ববতের সন্নিহিত সেইদিক্ সেই পুরুষের সম্বন্ধে পূর্ববদিক্। এইরূপে 
ষে পুরুষের সম্বন্ধে যে দিক্ উদয় পর্ববতের ব্যবহিত দৃরস্থিত, সেই দিক্ সেই 
পুরুষের সম্বন্ধে পশ্চিমদিক্। এবং যে দিক্ যে পুরুষের সন্বন্ধে স্বমেরু পর্বতের 
সন্নিহিত, সেইদিকৃ-সেই পুরুষ সন্বন্ধে উত্তর দিকৃ। এব্যে দিক্ ষে পুরুষের 

সম্বন্ধে স্বমেরু পর্বতের ব্যবহিত বা দূরস্থিত সেইদিকৃ সেই পুরুষের সম্বন্ধে 
দক্ষিণ দিক্ বলিয়! অভিহিত হয়। যেহেতু ভারত, ইলাৰৃত, কিংপুরুষ প্রভৃতি 

সকল দেশেরই উত্তরদিকে সুমেরু পর্বত অবস্থিত এই নিয়মবশতঃ। 
বিশ্বনাথ আত্মা নিরপণ করিতেছেন-_-“আত্মেব্রিয় দ্যিষ্ঠা ত1” ইত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা । সুখদুঃখাদির সমবায়সিকারণভাবচ্ছেদকরূপে আত্মত্বজাতিসিদ্ধ হয়। 

ঈশ্বরে ফলোপধায়কত্বরপকারণতা না থাকিলেও স্বরূপযোগ্যত বা! কারণতা- 

বচ্ছেদকরূপবত্ধ থাকে বলিয়া! ঈশ্বরেও সেই আত্মত্বজাতি থাকিবেই। কিন্ত 

অদৃষরূপকারণ ন! থাকায় ঈশ্বর নিত্য ও স্বরূপযোগ্য হইলেও ঈশ্বরে সুখ- 
£খাদির উৎপত্তি হয় না। স্বরূপযোগ্যকারণীভূত নিত)পদার্থের ফলের বা 

কাধ্যের অবুন্যস্তাবনিয়ম অর্থাং কোন না! কোন সময়ে ফলোৎপত্তি হইতে 

পারে এই নিয়মে কোন অনৃকূলতর্ক পরিলক্ষিত হয় না। গ্রন্থকার এই বিষয়ে 
মতান্তর দেখাইতেছেন--“পরেতু” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । কিন্ত কেহ কেহ 
বলেন-_ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি বিদ্যমান করেই না, যেহেতু এবিষয়ে অর্থাং 

১৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঈশ্বরবৃত্তি আত্মত্বজাতি বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। অতএব 

স্খদুঃখাদির কারণতা না থাকায় ঈশ্বরে সুখদুঃখাদি উৎপন্ন হয় না। যদি 
ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি ন! থাকে তাহ] হইলে ঈশ্বরের দশম দ্রব্যত্বের আপত্তি অর্থাৎ 
ঈশ্বর নবম দ্রব্যাতিরিক্ত দশম দ্রব্য বলিয়া স্বীকৃত হউক । এরূপ কথা বলিতে 
পার না। আত্মত্বশবের অর্থ হইল জ্ঞানবত্ব, জ্ঞানবত্বই আত্মার লক্ষণ বলিয়া 
স্বীকৃত হইলে উক্ত লক্ষণ আত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সমন্বয়হেতু দশম 
দ্রব্যের আপত্তি হয় না। ইহাই কোন কোন নৈয়ায়িকের অভিমত । 
“আতেক্দিয়াদ্যধিষ্ঠাত1” ইতি। ইন্্রিয়সমূহের ও শরীরের পরম্পরা সম্বন্ধে 
চৈতন্যের সম্পাদক অর্থাং চৈতন্য বা জ্ঞান স্বজনকতা সম্বন্ধে ইক্দ্রিয়ে থাকে এবং 

এবং স্বজনকতাবচ্ছেদকতা সম্বন্ধে শরীরে থাকে । 

যদিও আত্মাতে আমি সখী আমি দুঃখী এরূপ প্রত্যক্ষবিষয়ত! আছে 
অর্থাং আত্মা “অহং সখী অহং দুঃখী” ইত্যাকারক মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয় । 
তথাপি বিপ্রতিপন্ন পুরুষকে অর্থাং “আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন” এই বিষয়ে 
সন্দিগ্ধ পুরুষকে, আত্মা শরীরাদি হইতে ভিন্ন এবং অহং সুখী ইত্যাদি প্রতীতি 
শরীরাতিরিক্ত আত্মবিষস্িণী, কিন্তু & প্রতীতি শরীরবিষয়িণী নহে এরূপ 
বোধিত হয় না বলিয়া প্রমাণান্তর দেখাইতেছেন-_“করণ” মিত্যাদি গ্রন্থের 

দ্বারা । যেমন ছেদনকর্তা ব্যতীত ছেদন ক্রিয়ার করণ কুঠারাদি দ্বার 
ছেদনকাধ্য উৎপন্ন হয় না। সেইরূপ কর্তা ব্যতিরেকে জ্ঞানাদির করণ 

চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়ের দ্বার! দর্শনাদি-কাধ্য সমৃৎপন্ন হয় না এইজন্য অতিরিক্ত কর্তা 
কল্পিত বা স্বীকৃত হয় অর্থাৎ ইন্ড্রিয়সমূহের করণত্ব সিদ্ধ হইলে সেই চক্ষরাদি 
ইন্দ্রিয়াতআক করণ হেতুদ্বারা যে কর্তা অনুমিত হয় ( করণং হি সকর্তৃকং ) সেই 
কর্তা নবমদ্রব্য আত্মা বলিয়া কথিত হয় ॥ ৪৭ ॥ 

দেহবাদী চার্বাক বলেন_-শরীরই আত্মা হউকৃ। এই আপত্তি নিরাসের 

জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“শরীরস্য ন চৈতন্যং” ইত্যাদি গ্রন্থ । শরীর যদি 

চৈতন্যের আশ্রয় হইত, তাহ হইলে মৃত শরীরেও চৈতম্যের উপলন্ধি বা প্রত/স্ষ 

হইত। কিন্ত মৃত শরীরে চৈতন্থ পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য শরীর কর্তা 
বলিয়া স্বীকৃত হয় না । দেহবাদী চার্ববাক পুনঃ বলিতেছেন- চৈতন্য শবের অর্থ 
জ্ঞানাদি। তোমার মতে-নৈয়ায়িক মতে যেমন মুক্তজীবাত্মাসমূহের 

জ্ঞানাদি থাকে না। আমার মতে সেইরূপ ম্বতশরীরসমূহেরও জ্ঞানাদির 

অভাবে ক্ষতি কি? উভয় মতেই প্রাণের অভাববশতঃ জ্ঞানাদির অভাব 

প্রত্যক্ষখণ্ডষ্ ১৩৩ 



পরিদৃষ্ট হয়। স্ৃতরাং জ্ঞানাধিকরণতা৷ যেমন মৃক্তজীবাত্মাতে থাকে না, 
সেইরূপ ম্বতশরীরেও জ্ঞানাধিকরণত1 থাকে না। অতএব শরীরই আত্মা 

বলিয়৷ গণ্য হউকৃ। চার্বাকের আশয়-_আত্মার সহিত জ্ঞানাদির বা 

চৈতন্তের নিয়ত সম্বন্ধ নাই। নৈয়ায়িকগণ মৃক্তজীবাত্মার চৈতন্য স্বীকার 
করেন ন1। স্বৃতরাং *ম্বতশরীরে চৈতন্যাভাব” ইত্যাকারকজ্ঞান “শরীর আত্মা” 
এই জ্ঞানের বাঁধক ব প্রতিবন্ধক হইতে পারে না। এই দেহাত্সবাদীর 

অভিমত নিরাস করিবার অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

এরূপ বলিতে পারা যায় না। শরীরের চৈতন্য বা জ্ঞানাধিকরণত। স্বীকার 

করিলে বাল্যকালে অনুভূত বন্তর বার্ধক্যকালে স্মরণের অনুপপত্তি হয়, যেহেতু 

অবয়বসকলের প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি ও হ্রাস নিবন্ধন পূর্ববশরীর বিনষ্ট ও পরশরীর 

উৎপন্ন হয় বলিয়া বাল্যকালীন শরীর হইতে বৃদ্ধকালীন শরীর পৃথক্। অতএব 

বাল্যকালে অনৃত্বত বা পরিদৃষ্ট বন্তর বার্ধক্যকালে স্মরণ হয় না। শরীর 

আত্মা বলিয়! স্বীকৃত হইলে এ দেহাত্ম আমৃত্যু এক ও অবিকল ইহাও অবশ্যই 
স্বীকার করিতে হইবে । বাল্য-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যভেদে শরীর ভিন্ন হয় । 

বাল্যের শরীরকে যৌবনে বা বাদ্ধক্যে অপরিচিত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু 

বাল্যের আত্মাও পরবর্তী অবস্থার আত্মাকে এক ব। অভিন্ন বলিয়া স্বীকার করাই 

সঙ্গত। অন্যথা বাল্যকালে অনুভূত পদার্থের পরবর্তী অনস্থায় স্মরণ কদাপি 
হইবে না। ষে পূর্বেব অনুভব করে, সেই পরবর্তীকালে ম্মরণ করে এই নিয়মই 
অনস্বীকার্য বস্ত। শরীরকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে উক্ত নিয়ম ব্যাহত 

হয়। বাল্যযৌবনাদিঅবস্থার নাশ হইলে যেমন শরীরের নাশ হয়। 

হস্তপদাদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের নাশেও সেইরূপ শরীরের নাশ হয় । আত্মাকে শরীর 

বলিলে অর্থাং দেহাত্স স্বীকার করিলে শরীর বিনষ্ট হওয়ায় আত্মীরও বিনাশ 

স্বীকার করিতে হইবে । অথচ বস্ততঃ আত্মা হইল অবিনাশী । অতএব 

শরীরকে আত্মা বলিয়া! কোনরূপে স্বীকার করিতে পার না। যদি 

বল বাল্যকালে শরীরে উৎপন্ন সংস্কার যৌবনাদিকালে শরীরে সংস্কার 

উৎপন্ন করে। এরূপ কথা বলিতে পার ন1। যেহেতু অনেক সংস্কারব্যক্তি 

কল্পনায় গৌক্টব দোষ হয়। এবং এইভাবে শরীরের চৈতন্য স্বীকার করিলে 

জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি হয় । যেহেতু প্রবৃতির প্রতি 
ইফ্সাধনতাজ্ঞান কারণ। কিন্তু তখন সেই কাধ্যভৃত স্তগ্যপানের প্রবৃত্তির 
অব্যবহিত পূর্ধবকালে কারণীভূত ই্টসাধনতা জ্ঞানের শ্মরণকর্তা বিদ্যমান নাই । 

১৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেহেতু জাতমাত্রশিশু তংপূর্বেব স্তন্থপান না করায় স্তন্থপান মদিষ্টসাধন 
ইত্যকারকজ্ঞান নবজ।ত বালকের উৎপন হয় নাই। 

কিন্ত আমার--গ্রস্থকার বিশ্বনাথের মতে- সে সময়ে জন্মান্তরের কারণী- 

ভুত-অনুভূত-ইষ্টসাধনতার ন্মরণাত্মক জ্ঞান হইতেই জাতমাত্র শিশুর স্তহ্থপানে 
প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। যদি বল নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয় অনুভূত-ইস্টসাধনতা- 

তিরিক্ত বস্তুরও স্মরণাতআকজ্ঞানের উৎপত্তি হউক । এরূপ কথা বলিতে পার 

না। যেহেতু স্থৃতির প্রতি সংস্কার কারণ, সাদৃশ্যজ্ঞান সংস্কারের উদ্বোধক । 

কিন্ত এখানে জাতমাত্র শিশুর জন্মান্তরের অনৃভূত-সংস্কারের উদ্বোধক- 

সাদৃশ্যাতক জ্ঞান না থাকায় উক্ত বস্তর ম্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। কিন্তু 

এখানে স্তন্তপান প্রবৃত্তিকালে জীবনাদৃষ্ট অর্থাং যে অদৃষ্ট দ্বারা শিশু 

জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই অদৃষ্টই উক্ত সংস্কারের উদ্বোধকরূপে কল্পিত হয় । 

এবং উক্ত সংস্কার হইতে নবজাত শিশুর জন্মান্তরীয়-অনৃভূত-“স্তন্যপানং 

মদ্দিষ্টসাধনং” ইত্যাকারক ইঞ্টসাধনতাজ্ঞানের ল্মরণ হয়, এবং উহা হইতে 

জাতমাত্র শিশুর স্তন্যপানে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । এইভাবে সংস্কারের অনাদিত্ব 

সিদ্ধ হইলে সংস্কারের আশ্রয় আতআ্ারও অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়, অনাদি ভাবপদার্থ 

অবিনাশীহেতু আজ্ম।র নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় ইহাই বুঝিতে হইবে । 

যদি বল চক্ষুরাদি ইন্জ্রিয়সমূহ জ্ঞানাদির প্রতি করণ ও কর্তা হউক্, আর 

করণ ও কত্তার সামানাধিকরণ্য নাই এতাদৃশ সাধক কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয়না । এই আশঙ্কা বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“তথাত্ব” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । তথাত্ব শবের অর্থ ইন্ট্রিয়ের চৈতগ্য। ইন্দ্রিক্সসমুহকে বা প্রত্যেকটি 

ইন্দ্রিয়কে আত্ম! বলিয়া স্বীকার কর| যায় নী। যেহেতু পূর্বের যে চক্ষুরাদি 

ইন্দ্রিয় যে পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়াছে, দৈবাং ই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বিনষ্ট হইলেও 

সেই পদার্থের স্মরণ হয়। এখন যদি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়কে আত্মা বা দ্রফ্টী 
বলিয়] স্বীকার কর, তাহা হইলে চক্ষুরাদির বিনাশে প্রাকৃদৃষ্ট বস্তর স্মরণ 

কীরূপে সমৃৎপন্ন সম্ভব হইতে পারে? যেহেতু এক বাক্তির দৃষ্ট বা অনুভূত 
পদার্থের স্মরণ অন্বব্যক্তি হইতে সমুংপন্ন হয় না ইহাই নিয়ম । অতএব তখন 
অনুভূত কর্তা চক্ষুরিক্দ্রয়ের অভাববশতঃ পূর্বেব চক্ষুঃ কর্তৃক দৃষ্ট বা অনুভূত 
বিষয়ের স্মরণ হয় না। কারণ অনুভব ও স্মরণের সামানাধিকরণ্যব্ূপেই 

অর্থাং একাধিকরণবৃত্তিতারপে কাধ্য-কারণভাব হয় অর্থাং স্মরণ সমবায় সম্বন্ধে 

যেস্থানে থাকে, অনুভবও সমবায় সম্বন্ধে সেই স্থানে থাকিয়াই স্থতির প্রতি 

প্রত্যক্ষখণ্ডম ১৩৫ 



কারণ হয় বলিয়া একের অনুভূত বিষয়ের ন্মরণ অন্যের হইতে পারে না। 
ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ। 

ইন্দ্রিয় আত্মা বা কর্তা বলিয় স্বীকৃত হইলে জ্ঞান, সখ ও দুঃখ প্রভৃতি গুণ 

সমূহকে ইন্জ্রিয়াশ্রিত বলিয়! স্বীকার করিতে হইবে । যে ইন্দ্রিয় অতীক্দ্রিয়, 

তাহার গুণ সমূহ ও অতীজ্জ্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইবে। অতএব শরীর বা 

ইক্জ্িয়, আত্মা বা কর্তা বলিয়। কদাপি স্বীকৃত হইতে পারে না। এই বিষয়ে 

গভীর বা নিবিড় ভাবে চিন্তা করিলে আরও অনেক বস্ত বুদ্ধিতে ভাসমান 

হইবে । 

যদি বল শরীর ব] চক্ষরাদিইন্ড্রিয়সমূহ, আত্মা বা কর্তা রূপে স্বীকৃত না 
হুউক্, কিন্তু নিত্য ও চেতনপদার্থ মন, কর্তা বা আত্মা বলিয়] স্বীকৃত হউক । 

এই আশঙ্কা! নিবারণের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“মনোইপি ন তথা” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । মনকেও চেতনপদার্থরপে আত্মা বাঁ কর্তা বলিতে পার? য।য় না। 
যেহেতু প্রত্যক্ষের প্রতি মহত্ব হইল কারণ, এবং মন হইল অণুপদার্থ। অতএব 

মনকে জ্ঞানাদির অধিকরণ আত্ম] বলিয়া স্বীকার করিলে মনেতে জ্ঞান, সখ ও 

£খাদির প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় । যেহেতু মন অণুপরিমাণ। অণুপরিমাণ- 

বিশিষ্ট দ্রব্য অতীন্দ্রিয় বলিয়! তদ্বৃত্তিগুণও অতীন্দ্রিয় হয়। অথচ জ্ঞান সুখ 
দুঃখাদির প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া! উক্তগুণসমূহ অতীন্দ্রিয় নঞ্ষহ। গ্রন্থকার মনের 

অণুত্ববিষয় পরে সবিশদ বলিবেন। 

বিশ্বনাথ বিজ্ঞানবাদীর মত নিরাস করিবার জন্য পূর্ববপক্ষরূপে উক্ত মত 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদি বল বিজ্ঞান-_ 

ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানই আত্মা বলিয়া গণ্য হউকৃ। যেহেতু উহ স্বতঃপ্রকাশ 

স্বরূপ ও চেতন পদার্থ । বিজ্ঞান দুই প্রকার-- প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান । 

ইহা] ঘট, ইহ] পট ইত্যাদি সাধারণ জ্ঞানের নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান। আর যে 
জ্ঞানের দ্বার৷ প্রতিনিয়ত স্বসতার অনুভব হয় তাহাকে আলয়বিজ্ঞান বলে । 

কিন্ত জ্ঞান সখাদি সেই আলয়বিজ্ঞানেরই আকার বিশেষ । সেই আলয়- 

বিজ্ঞান ও ভাব-_অর্থক্রিয়াকারী বলিয়! ক্ষণিক-_িতীয় ক্ষণে বিনাশী (যংসং 

তং ক্ষণিকম্ঠ। 

পূর্ববপূর্বব বিজ্ঞান উত্তর উত্তর বিজ্ঞানের হেতু বলিয়া! সুযুপ্তি অবস্থাতেও 
আলয়বিজ্ঞান ধারার বিরাম বা বিশ্রাম হয় না। যেমন একবন্ত্রে অবস্থিত 

কম্তৃরীগদ্ধ বস্ত্রান্তরে সংক্রমিত হইয়া অনুভূত হয়, সেইরূপ পূর্ববপূর্বব বিজ্ঞান 

১৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইতে সমূতপন্ন সংস্কারসমূহ উত্তর উত্তর বিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় বলিয়া 
্মরপাদির উৎপত্তি হয়। অন্যথ। বিজ্ঞান ক্ষণিক বলিয়! বিজ্ঞান জন্য সংস্কার 

ও ক্ষণিকহেতু কালান্তরে ম্মরণাদির অনুপপত্তি হইত। এরূপ বলিতে পার 

না। কারণ সমস্ত জগং যে বিজ্ঞানের বিষয়, সেই সর্বব বিষয়ক ক্ষণিক আলয়- 

বিজ্ঞান আত্ম এই কথা যদি বল, তাহ] হইলে সেই ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞানাত্সার 

সব্ব'জ্ঞত্বের আপত্তি । আর যদি বল কোন একটি পদার্থ বা বস্তু সেই বিজ্ঞানের 

বিষয়, তাহ হইলে কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আতা, আব 

কোন্ পদার্থ বিষয়ক ক্ষণিক আলয়বিজ্ঞান আআ! নহে, ইহার সাধক কোন 

প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং জ্ঞানমাত্রই সবিষয়ক হয় বলিয়া সবিষয়ক 

বিজ্ঞানকে আত্মা বলিয়! স্বীকার করিলে সুযুপ্তিকালেও আত্মার প্রকাশ হেতু 
বিষয় প্রকাশের আপত্তি হইয়া উঠিবে। 

যদি বল সুধুপ্তিকালে বিজ্ঞানধারার কোন আকার থাকে না, অর্থাং 

নিধ্বিষয়ক আলয়বিজ্ঞান আত্মা । এরূপ বলিতে পার না। কারণ নিধ্বিষয়ক 

আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞানত্ববিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ সৃষু্তি 

কালে জ্বানসম্ততিকে নিব্বিষয় বলিয়' স্বীকার করিলে উহ যে জ্ঞান সে বিষয়ে 
প্রমাণাভাবের আপত্তি হয়, যেহেতু জ্ঞান বিষয়হীন হয় না। অন্যথা অর্থাং 

প্রমাণ ব্যতীত নিব্বিযয়ক বিজ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়] স্বীকার করিলে ঘটাদিত্রব্য 

ও জ্ঞান এরূপ আপত্তি হইবে। যদি বল উক্ত আপত্তি আমার ইফ্ট বস্তু, 

যেহেতু আমার মতে বিজ্ঞানাতিরিক্ত কোন বস্তই নাই, স্ৃতরাং ঘটাদিদ্রব্য 

হইল জ্ঞান বস্ত। এরূপ উক্তি যুক্তিসঙ্গত নহে । যেহেতু ঘটপটাদি দ্রব্য হইল 
অনুভবের বা জ্ঞানের বিষয় একথা অস্বীকার করা যায় না। যদি বল অনুতূয়- 
মান ঘটপটাদি দ্রব্কে বিজ্ঞানেরই আকারবিশেষ বলিয়? স্বীকার করিব। 

এইরূপ উক্তি অযুক্তি। যেহেতু উক্ত আকার বিশেষটি কি বিজ্ঞান হইতে 

অতিরিক্ত ঃ না অনতিরিক্ত ; যদি আকার বিশেষকে বিজ্ঞানাতিরিক্ত বলিয়া 

স্বীকার কর তাহা হইলে বিজ্ঞানভিন্ন বস্তু মিদ্ধ বা স্বীকৃত হইল। আর যদি 

আকার বিশেষকে বিজ্ঞানানতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া স্বীকার কর, তাহ হইলে 

সমৃহালম্বনজ্ঞানস্থলে অর্থাত নীলঘট, পীত্রঘট প্রভৃতি অনেক বিষয়ক জ্ঞানস্থলে 
নীলাকারও পীতাকার হউকৃ। কারণ স্বরূপতঃ বিজ্ঞানের কোন ভেদ না 

থাকায় উক্ত সমৃহালম্বন বিজ্ঞান এক। যেমন নীলাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে 

পীতাকার অভিন্ন, সেইরূপ পীতাকারাত্মক বিজ্ঞান হইতে নীলাকার অভিন্ন । 

প্রত্যক্ষখণ্ডষ ১৩৭ 



সুতরাং নীলঘট ও পীতঘট ইহার। অভিন্ন । যদি বল অপোহরূপ অর্থাং 
অপোহ-_-তদ্ভিম্ন_-নীলপীতাদিভিন্ন বস্ত হইতে ব্যাবর্তক যে নীলত্বপীতত্বাদি 
ধর্ম, নীলাকার ও পীতাকার এই বিজ্ঞান অভিন্নই বটে কিন্তু উক্ত নীলত্ব ও পীতত্ব 

এই ধশ্মদৃুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকায় নীলাকার ও পীতাকায়ের ভেদ 

প্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু নীলত্ব- 

পীতত্বাদি পরস্পরবিরুদ্ধধন্মের এক ধর্্মীতে ব! একাধিকরণে সমাবেশ হইতে 

পারে না। যদি নীলত্ব-পীতত্বাদি বিরুদ্ধধর্শের একাধিকরণে সমাবেশ স্বীকার 

কর, তাহা হইলে বিরোধ নির্ধারণ বা নিশ্চয় করা একাস্ত ছুষ্ধর হইয়া 

উচিবে। 

পূর্বব-পূর্বব বিজ্ঞানের সংস্কার উত্তরোত্তরবিজ্ঞানে সংক্রমিত হয় এই মতকে 

দৃষিবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন বা” ইত্যাদি গ্রন্থ । বাসনাসংক্রম সম্ভব 

নহে। অর্থাৎ পৃবর্ব-পৃকর্ব বিজ্ঞানে বা একবিজ্ঞান হইতে সমৃৎপন্ন সংস্কারের 
উত্তরোত্তর বিজ্ঞানে অথব' অন্যবিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব নহে। একের অনুভূতি 

বিষয়ের স্মরণ অপর ব্যক্তির হইতে পারে না, যেহেতু অনুভব ও স্মরণের 

সামানাধিকরণ্যরূপেই-কার্য-কারপভাব পূর্বেবই কথিত হইয়াছে। এখন 

বৈয়াধিকরণারূপে কাধ্য-কারণভাব স্বীকারে গ্রন্থকার দোষ দেখাইতেছেন-_ 

“মাতৃ-পুত্রয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। একবিজ্ঞান হঞ্কতে সমুৎপনন সংস্কারের 

অন্য বিজ্ঞানে সংক্রম সম্ভব হইলে মাতার বাসনা গর্ভস্থপুত্রে সংক্রমিত হইতে 

পারিত অর্থাৎ মাতার অনুভূত বিষয়ের স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হইতে পারিত । 
যদি বল উপাদান-উপাদেয়ভাব ব। কাধ্য-কারণভাবই বাসনাসংক্রমের নিয়।মক 

অর্থাৎ কারণের বাসনা কাধ্যে সংক্রমিত হয়, অন্যত্র হয় না । অতএব মাত' 

ও গর্ভস্থিত শিশুর পরস্পর কাধ্য-কারণভাব ন1 থাকায় মাতার অনুভব বিষয়ের 

স্মরণ গর্ভস্থিত শিশুর হয় না। এরূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু বাসনার 
ক্রম সম্ভব নহে। কারণ সংক্রম হইল ক্রিয়! বা কর্মপদার্থ, আর বাসন। 

হইল ওণপদার্থ, গুণের ক্রিপ্প1 না থাকায় “বাসনার সংক্রম” এইরূপ বাক্যার্থেরই 

অনুপপত্তি হয় । এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ বলিলেন বাসনার সংক্রম সম্ভব নহে। 

যদি বল “রাসন। সংক্রম” এই বাক্যের অর্থ হইল উত্তর বিজ্ঞানে বাসনার 

উৎপত্তি । এরূপও বলিতে পার না । যেহেতু বাসনার উৎপাদক বা কারণ নাই, 

অতএব কারণ ব্যতীত কার্য উৎপন্ন হইতে পারে ন! | উত্তরবিজ্ঞান হইতেই যদি 

স্কার উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে করণীতৃত বিজ্ঞান অনন্তহেতু তাহার কাধ্যভূত 

১৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সংস্কার ও অনস্ত হইয়। উঠিবে | যদি বল যে সকল উত্তরবিজ্ঞানে শক্তি বিশেষ 

অর্থাৎ যে সকল উত্তরবিজ্ঞানের পর স্মরণ অনুভব সিদ্ধ হয়, সেই সকল বিজ্ঞানই 

ংস্কারের উৎপাদক ব! জনক হয়, অন্যবিজ্ঞান হয় না, এইরূপ কার্যয-কারণভাব 

কল্পিত হইলে পৃব্বকথিত অনস্ত সংস্কারের আপত্তি হইতে পারে না। এরূপ 

কথা বলিতে পার না। কারণ উক্ত শক্তি বিশেষের কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এবং উক্ত শক্তিবিশেষ স্বীকার করিলে, বিজ্ঞানবাঁদী বৌদ্ধমতে 

“যংসংততক্ষণিকং” অর্থাৎ যাহা সং-বিদ্যমান বা জন্যভাব তাহাই ক্ষণিক। 

স্মরণের আশ্রয়ভূত বিজ্ঞানের পূর্বববত্তী বিজ্ঞানে শক্তিবিশেষ কল্পিত হইলেও 

বিভিন্ন স্মরণের অনুরোধে বিজ্ঞানে অনন্তশক্তি এবং সেই শক্তি ক্ষণিক বলিয়। 

তাহার ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনাজনিত গৌরব দোষ হয়। এই যুক্তি 

দ্বারা ক্ষণিক শরীরে চৈতন্ত এই মতও দৃরীভূত বাঁ নিরাস হইল । যেহেতু 
ক্ষণিক শরীর স্বীকার করিলে ভিন্ন ভিন্ন স্মরণহেত শরীরে অনস্তশক্তি, তাহার 

ধ্বংস, প্রাগভাব প্রভৃতি কল্পনা জন্য গৌরব দোষ হয় । এবং অতিশয় শ্বীকারেও 

কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

বীজাদিক্ষেত্রস্থলেও ম্বত্তিকা ও জলসংযোগাদি সহকারীকারণের সান্নিধ্যও 

অসান্নিধ্য দ্বারাই কদাচিৎ কাধ্যভূত অন্কুরের উৎপত্তি ব অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত 

হওয়ায় গোলার বীজ হইতে অন্কুর উৎপন্ন হয় না, ক্ষেত্রস্থিত বীজ হইতেই 

অঙ্কুর উৎপন্ন হয় বলিয় ক্ষেত্রস্থিত বীজে কুবর্বদ্রপত্ব অর্থাৎ শক্তিবিশেষ যেমন 

কল্পিত হয় । সেইরূপ ক্ষণিক শরীরেও কল্পিত শক্তিবিশেষের দ্বারাই উত্তরোত্তর 

শরীরে বাসনাসমূহ সমুপন্ন হয় ইহাই পুব্্বপক্ষের অভিমত ' 

এখন গ্রন্থকার বিশ্বনাথ স্বসিদ্ধান্তের কথা বলিতেছেন_স্বত্তিকা সলিল 

ংযোগ প্রভৃতি সহকারীকারণ থাকিলেই বীজ হইতে অক্কুর উৎপন্ন হয়, আর 

উক্ত সহকারীকারণসমৃহ না থাকিলে অক্পুর উৎপন্ন হয় ন। এরূপ অন্বয়-র্যতিরেক 

ব্যপ্তি দ্বারাই যখন কাধ্য হয় তখন ক্ষেত্রস্থিত বীজে শক্তিবিশেষ স্বীকারে বা 

কল্পনার প্রয়োজন করে না। সেইরূপ ক্ষণিক শরীরে বাসনা সংক্রমের জন্য 

শক্তিবিশেষ কল্পনারও প্রয়োজন করে না । 

এখন নিত্য বিজ্ঞানবাদী বলিতেছেন-_ক্ষণিকবিজ্ঞান আত্মা একথা স্বীকার 

করিলে যদি গৌরব দোষ হয়। তাহা! হইলে নিত্যবিজ্ঞান আত্ম! বলিয়া! 

স্বীকৃত হউক্। “অরে মৈত্রেয়ী এই আত্মা অবিনাশী, সত্য, জ্ঞান, অনম্ত ও 

ব্রক্মা” ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ পরিলক্ষিত হয়। এরূপ বলিতে পার না। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৩৯ 



যেহেতু নিত্যবিজ্ঞান যে সবিষয়ক হইতে পারে না একথা পূর্বের উক্ত হইয়াছে 
আর নিত্যবিজ্ঞানকে নিবিবিষয়ক বলিতে পার না। যেহেতু উহা! যে জ্ঞান সে 
বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। আত্মার সবিষয়কত্বেও অনুভব 

নাই। আত্মার অনুভবকালে বিষয়ের অনৃভব হয় না বলিয়। বিজ্ঞান আত্মা 

নহে। অতএব আত্ম! বিজ্ঞান ভিন্ন নিত্যপদার্থ ইহ। সিদ্ধ হইল । সত্য, জ্ঞান 

প্রভৃতি বিশেষণপদসমূহ ত্রন্দস্থরূপ প্রতিপাদনে উপযোগী কিন্তু উক্ত বিশেষণ- 
পদগুলি জীবস্বরূপ প্রতিপাদনে উপষোগী নহে । যদি বল জীবাত্মাও ব্রন্দের 

( পরমাত্ম। ব৷ ঈশ্বরের ) এক্যবশতঃ জীবাআ! জ্ঞানস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হউক । 

এই আশঙ্কা নিরাসের জছ্ গ্রন্থকার জীবাতআা ও ত্রন্মের ভেদ দেখাইতেছেন-- 

“জ্ঞানাজ্ঞান, ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । জ্ঞান, অজ্ঞান, সখ ও দুঃখ প্রভৃতি 

গুণসমূছের বৈচিত্র্যের নিমিত্তই প্রতিশরীরে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া স্বীকৃত 
হয়। শরীরভেদে আত্ম! ভিন্ন ভিন্ন বলিয়? কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ জ্ঞানী, 

কেহ বা অজ্ঞানী ইত্যাকারক-প্রত্যয়সমূহের বৈলক্ষণ্যের দ্বার! জীবাআ্সমূহের 
পরস্পর ভেদ সিদ্ধ হইলে এক ঈশ্বরের সহিত অনেক জীবাতআার অভেদ সম্ভব 

নয় বলিয়াই জীবাতআ্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ সিদ্ধ হইল। অন্যথা অর্থাৎ 

জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার না করিলে অর্থাং ঈশ্বর জীবাত্মাস্বরূপ 

এইরূপ স্বীকৃত হইলে কোন ব্যক্তি বদ্ধ কেহ ব৷ মুক্ত এরূঞ্-ব্যবস্থার ব৷ ব্যবহারের 

অনুপপত্তি হয়। জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ জ্ঞাপক যে বেদ আছে, 

সেই বেদও জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের অভেদ দ্বার! তাদাত্ম্য প্রতিপাদন 

করিয়) স্তব বা প্রশংসা করিতেছেন--মুক্তকামী ব্যজির অভেদ উপাসনায় 
প্রযতুবান্ হওয়। কর্তব্য ইহা! বলিতেছেন । অতএব অর্থাং অভেদবোধক বাক্য- 

সমূহ ঈশ্বরানুরক্তি প্রতিপাদক বলিয়! সকল জীবাত্ম! ব্রক্ম সেবায় বা ঈশ্বরের 
উপাসনায় সমপিত এরূপ শ্রুতি পরিলক্ষিত হয় । মোক্ষদশায় অজ্ঞান নিবৃত্ত 

হইলে জীবাতআার সহিত ব্রন্মের অভেদ উপপন্ন হয় এইবূপও বল যায় না । ভেদ 

নিত্যপদার্থ বলিয়। উহ্ার নাশ অসম্ভব । ভেদ বিনষ্ট হইলেও জীবাত্ম। ও ত্রচ্ম 

এই ব্যক্তিদ্বয় থাকিবেই । যদি বল অনিত্যহেতু দ্বিত্বসংখ্যাও নষ্ট হয় বলিয়। 

দিত্বের আত্মক্ন জীবাত্ম! ও ব্রন্ম এই ব্যক্তিদ্বয়েরও নাশ সম্ভব । একথাও বলা 

যায় না। তোমার- বেদান্তীর মতে যেমন নির্ধন্মক ত্রন্গে সত্যত্বধর্থমের অভাব 

থাঁকিলেও সেই সত্যন্বরূপ হয় । আমার মতে সেইরূপ জীবাতস। ও ত্রন্দো 

দ্বিত্বসংখ্যার অভাব থাকিলেও জীবাত্মা! ও ব্রন্ম বা ঈশ্বর ই] দুইটি ব্যক্তি এরূপ 

১৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্প্টভাবেই বোধিত হয়। যদি বল অন্দে সত্যন্ব হইল মিখাড়ের তাও 
আর অভাব অধিকরণন্বদূপ বলিয়া সভা বর্গের স্বরূপ, বরন্সের ধর্শ 
নহে। সুতরাং ব্রন্দে সত্যত্বরূপ ধর্মের অভাব থাকিলেও ব্রন্ম সত্য ইহা উপপর 
হইল। একত্বাভাব উভয়ে থাকে বলিয়া একত্বাভাবই দ্বিত্ব বলিয়া! গণ্য, 
যেহেতু অভাব অধিকরণস্বরূপ। অতএব জীবাত্মাও ঈশ্বরে ছিত্বসংখ্যার অভাব 
থাকিলেও একত্বাভাবরূপ দছ্বিত্ব থাকায় জীবাত্মা ও ঈশ্বর ব্যক্তিদ্রয্স্বরূপ 

এইরূপও স্বীকার কর। পৃথিবীতে গন্ধ থাকিলেও পৃথিবী ও জল এই উভয়ে 

গন্ধ নাই_-গন্ধাভাব আছে, অভাব অধিকরণস্বরূপ বলিয়] গন্ধাভাবের অধিকরণ 

পৃথিবী ও জল এই উভয় দ্রব্য হইয়াছে, অতএব এই প্রত্যয়ানুসারে পুথিবীতে 

গন্ধাভাবের অধিকরণ সিদ্ধ হইল অর্থাং পৃথিবীতে গন্ধাভাব সিদ্ধ হয় । সেইরূপ 

জীবাআা। ও ঈশ্বরের মধ্যে প্রত্যেকে একত্ব থাকিলেও জীবাতআা ও ঈশ্বর এই 

“উভয়, এক নহে” উভয়ে দ্বিত্ব আছে এবং অভাব অধিকরণস্থরূপ বলিয়। দ্বিত্ব 

একতাভাধস্বরূপ, অতএব একত্বানধিকরণে “জীবাআ ও ঈশ্বর এই” উভয়ে 

একত্বাভাবরূপ দ্বিত্ব সিদ্ধ হইল । একথা সর্বজনসম্মত | “ব্রন্গজ্ঞ ব্যক্তি ব্রন্মই 

হয়” এই শ্রুতি অনুসারে “মোক্ষকালে জীবাত্মাও ব্রন্ম অভেদ” এই শঙ্কা 

নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“সোইপি” ইত্যাদি গ্রস্থ। 

সম্পদ-অধিক হইলে যেমন লোকে বলিয়া থাকে- পুরোহিত রাজা হইয়াছে, 

এই লোৌকিক-বাক্য রাজ| ও পুরোহিতের যেমন সাম্য প্রতিপন্ন করে, সেইরূপ 

মোক্ষদশায় যে বেদ জীবাত্মার সহিত ব্রন্মের অভেদ বলিয়াছেন, সেই বেদবাক্য 

মোক্ষকালে সুখহূঃখাদির অভাব দ্বার। জীবাত্মার ত্রন্মসাম্য প্রতিপন্ন করিয়াছেন। 

অতএব জীবাত্মা নিরঞ্জন অর্থাং দুঃখরহিত হইয়া পরমসাম্য--নিতান্তসাম্য 

অর্থাং ব্রন্মসাদৃশ্য লাভ করেন এইরূপ শ্রুতিবাক্যও পরিলক্ষিত হয়। ঈশ্বর 

বিজ্ঞানস্বরূপ হউকৃু এই আশঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ 

“ঈশ্বরোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ । ঈশ্বর ও জ্ঞানসুখাদিস্বরূপ নহেন কিস্ত তিনি 

গ্ঞানাদির আশ্রয় বা অধিকরণ | যিনি সর্বজ্ঞ অর্থাং সকলবিষয়ক সামান্য- 

জ্ঞানাশ্রয়, তিনি সব্র্ববিং অর্থাৎ সকলবিষয়কবিশেষজ্ঞানাশ্রয় এই শ্রুতি- 

বাক্যের অনুরোধবশতঃ “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম” এই শ্রতিবাক্যে বিজ্ঞান পদের 

অর্থ-_জ্ঞানাশ্রয়ই কথিত বা উক্ত হইয়াছে । আনন্দ” শব্দের অর্থ আনন্দবান্। 

“অর্শ-আদিত্বাদচ্” এই সৃত্রানুসারে আনন্দ শবের উত্তর মত্বর্থীয় অচ্প্রত্যক় 
হইয়াছে। অন্যথ1 পুংলিঙ্গের আপতিহেতু “ব্রল্মআনন্দবান্, একপ প্রয়োগ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৪৯ 



না হইয়া! *ব্রক্ম আনন্দন্বরূপ” এরপ প্রয়োগের আপত্তি ব। প্রসঙ্গ হইয়া 
উঠে। 

যদি বল ঈশ্বরে আনন্বাভাবহেতু “আনন্দবান্ এন্সপ অর্থ অস্বীকৃত হউক্। 

এই শঙ্কা! নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“আনন্দোহপি” ইত্যাদি গ্রস্থু। 

যেমন মন্তকাদি হইতে ভারাদির অপসারণের পর সে ব্যক্তি “আমি সী 
হইলাম” এরূপ বলিয়া! থাকেন। এখানে সুখী শবকের দুঃখাভাবে লক্ষণ! 

অর্থাং লক্ষ্যার্থ হইল দৃঃখাভাববান্। সেইরপ ত্রক্ম আনন্দবান্ এখানে আনন্দ 

শব্দের দুঃংখাভাবে লক্ষণ! । “অসুখং” অর্থাং ব্রন্ম সুখ ভিন্ন এই শ্রুতি দ্বার! ব্রন্ছে 
আনন্দ থাকুক্ কিন্তু ব্রন্ম আনন্দস্বরূপ নহেন। যদি বল ত্রন্গ সুখ ভিন্ন এখানে 

অসুখ শবের সখ ভিন্ন এরূপ অর্থ না করিয়! 'ন বিদ্যতে সুখং যস্” অর্থাৎ যাহার 
সুখ নাই এরূপ অর্থ কি জন্য স্বীকৃত হইল নাঃ এরূপ শঙ্কা করিতে পার ন!। 

কারণ বহুত্রীহি সমাসে অন্য পদার্থ বৃুঝাইবার জন্য নঞপদের লক্ষণ] স্বীকৃত 

হইলে সেই লক্ষণাস্বীকা ররূপ ক্লিষ্ট কল্পনার আপত্তি হয় এবং “আনন্দং” এখানে 
আনন্দ এরূপ অর্থ স্বীকার করিলে প্রকরণবিরোধ হয় এবং মত্বর্থীয় অচ: প্রত্যয়ের 

সহিতও বিরোধ উৎপন্ন হইবে । “বিজ্ঞানমানন্দং ব্রল্পা' এই শ্রতিবাক্যে আনন্দ 

শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ, মতৃবর্থে অচ প্রত্যয় ব্যতীত উপপন্ন হয় না। কিন্ত 

অচ প্রত্যয়ান্ত আনন্দপদের অর্থ আনন্দবিশিষ্ট বাআনন্দবান্ বোধিত হয় । 

“অসুখং” এই পদেও নঞতৎপুরুষ সমাস হইবে, কিন্তু অস্খপদে বনুত্রীহিসমাস 

স্বীকার করিলে সৃখাভাববান্--( আনন্দাভাববান্ ) বোধিত হয়। অতএব 

অসুখশ্রতির ও বিজ্ঞান্রতির পরস্পর বিরোধ হইবে। “আনন্দং ব্রন্ণে। 

বিদ্যাং” এই ভ্তিবাক্যে আনন্দ ও ব্রন্মের ভেদ সৃস্পষ্$ভাবে কথিত হইয়াছে । 

ইহাই ব্রন্মবাদের সংক্ষেপ কথা । 

পৃবর্বকথিত যুক্তি অনুসারে আত্মার জ্ঞানবন্বসাধনের ছারা এবং বক্ষ/মাপ 
মুক্তির দ্বার।--মেতমপাস্তমৃ-সাংখ্যমত নিরন্ত হইল ইহার সহিত অন্বয় হইবে ) 

সাংখ্যমতে- প্রকৃতিকক্রী, পুরুষ পদ্মপত্রের মত নির্লেপ অর্থাৎ কর্তৃত্বাদি সনবন্ধ- 
রহিত। কিন্ত চেতন। পুরুষ কারণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে সাংখ্যমতে কাধ্য- 
কারণের প্রমভিন্নহেতব কাধ্যের নাশ হইলে কাধ্যরূপে কারণও বিনষ্ট হইবে 
এইজন্য পুরুষ কারণরূপে স্বীকৃত হয় নাই। সাংখ্যমতে বুদ্ধি হইল অচেতন 

পদার্থ, অথচ বুদ্ধির “আমি চেতন” এইরূপ অভিমান আছে বাহয়। এখন 
কোন চেতনপদার্থ বর্তমান না থাকিলে বুদ্ধির চৈতগ্তাভিমান হইতে পারে না। 

১৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন_বৃদ্ধির চৈতন্যাভিমান চেতন পুরুষ ব্যতীত 

অন্বপ্রকারে উপপন্ন হয় না বলিয়া পুরুষ চেতন বলিয়। কল্পিত হইয়াছে। 

প্রকৃতির পরিণাম বা বিকারই ০108086 1)0016081101) হইল বুদ্ধি পদার্থ । 

সেই বুদ্ধিই মহত্ত্ব অন্তঃকরণ বলিয়া পরিগণিত হয় । বুদ্ধি থাকার জন্যই 

পুরুষের সংসার হয় অর্থাং সৃখছুঃখাদির অনুভব হয় আর বৃদ্ধি না থাকিলে 
সুখদুঃখার্দির বোধাভাবহেতু পুরুষের মোক্ষ হয় । 

সেই বুদ্ধি ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী ব1 পথ দ্বার] নির্গত হইয়] যে ঘটপটাদি- 

বিষয়াকারে পরিণত হয়, তখন সেই জ্ঞানরূপ পরিণামই ঘটপটাদিবিষয়ের 
সহিত সম্বন্ধ হইলে উহা (বুদ্ধি) তত্তং ঘটপটাদি-বিষয়াকার ধারণ করে । বুদ্ধির 

এরূপ বিষয়াকারে পরিণতিই জ্ঞান পদার্থ বলিয়! অভিহিত হয় । পরে তাদ্বশ 

বুদ্ধির প্রতিবি্ব জন্য পুরুষের “আমি জানি আমি করিতেছি” ইত্যাদি 

উপলব্ধি হয় । অতএব সাংখ্য মতে জ্ঞান ও উপলব্ধি স্বতন্ত্র পদার্থ__জ্ঞান__- 

96115861019, উপলব্ধি__9670107) | বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর অভিনজ্ঞান- 

হেতু পুরুষের কর্তৃত্বাভিমান অর্থাং পুরুষ কর্তা না হইলেও আমি (পুরুষ) কর্তা 
এরূপ মনে করে এবং বুদ্ধির চৈতন্তাঁভিমান অর্থাৎ বৃদ্ধি চেতন বস্তু না হইলেও 

আমি (বৃদ্ধি) চেতন এইরূপ মনে করে । “মমেদং কর্তব্যং” আমার ইহ] কর্তব্য 

এই জ্ঞানে “মম”? এই অংশটি বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধ বা চৈতন্যাভিমানবোধ । বৃদ্ধি 
দর্পণের মত স্বচ্ছ পদার্থ। যেমন প্রকৃতপক্ষে দর্পণে মুখ ন৷ থাকিলেও দর্পণ 
স্বচ্ছ বলিয়। দর্পণে মুখের প্রতিবিন্ব পতিত হয়। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন বস্ত 

হইলেও স্বচ্ছ বৃদ্ধিতে চেতন পুরুষের প্রতিবিষ্ব পতিত হয় বলিয়া “মম” আমার 
এইরূপ বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধ বা চৈতশ্তাভিমানবোধ উৎপন্ন হয় । কিন্তু দর্পণের 
মুখ যেমন অলীক বা অবাস্তব বস্ত, সেইরূপ বুদ্ধির চৈতন্যাভিমানও অলীক । 

*ইদং” এই অংশটি বিষয় সম্বন্ধ । ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা নির্গত বুদ্ধির ঘট- 
পটাদি বিষয়!কারে পরিণতি বিশেষকেই বিষয়সন্বদ্ধ বলে। নিঃশ্বাসীভিহত 

দর্পণের মালিন্য যেমন যথার্থ বস্ত, সেইরূপ বুদ্ধির বিষয় সম্বন্ধও যথার্থ বস্ত, 

পুরুষসন্বন্ধের ব৷ চৈতন্যাভিমানের মত অলীক বা অবাস্তব পদার্থ নহে। 

“কত্তব্যং” এই অংশটি ব্যাপার। বুদ্ধির পুরুষসন্বন্ধও বিষয়সন্বন্ধ ছারা 
ঘটপটাদির জ্ঞান হয়, পরে উহ! করিতে হইবে এইরূপে বৃদ্ধির ষে অধ্যবসায় হ্য়, 

সেই অধ্যবসায় বুদ্ধির ব্যাপার সম্বন্ধ বলিয়া! কথিত হয় । এইরূপে বৃদ্ধির তিনটি 

আকার বিশেষ ব। অংশ থাকায় বুদ্ধিকে অংশত্রয়বতী বা সন্বন্ধত্রয়বতী বল। হয়। 
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যেমন মলিন দর্পণে মুখদর্শন করিলে মুখের মালিন্ত প্রতিভাত হয়, কিন্ত প্রকৃত- 
পক্ষে মুখের মাল্ন্যি নাই। সেইরপ বুদ্ধি অচেতন পদার্থ হইলেও স্বচ্ছ বুদ্ধিতে 

চেতন পুরুষ প্রতিবিস্থিত হওয়ায় ঘটপটাদি বিষয়াকারে বুদ্ধির পরিণতি বিশেষ- 
রূপ জ্ঞানের সহিত পুরুষের যে সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধটি বাস্তব বন্ত নহে সেই 

অবাস্তব সম্বন্ধ বলে পুরুষ “অহং করোমি অহং জানামি” ইত্যাদি যে জ্ঞান 
করে, সেই জ্ঞানকে উপলব্ধি বলে । এ উপলব্ধিতে পুরুষের যে কর্তৃতাদি সম্বন্ধ 
পরিলক্ষিত হয় তাহাও অবান্তব। অচেতন বুদ্ধি ও পুরুষ পৃথক্ বস্ত। এইরূপ 

ভেদজ্ঞান থাকিলে আর উক্ত অবাস্তববোধ উৎপন্ন হয় না । ন্যায়মতে বুদ্ধি, জ্ঞান 
ও উপলব্ধি ইহারা একার্থক শব্দ । জ্ঞানের মত সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, ধর্ম 
ও অধর্মা ইহার! বুদ্ধিরই ধর্ম । যেহেতু কৃতি সামানাধিকরণ্যেই অর্থাৎ যে 
অধিকরণে কৃতি থাকে, সেই অধিকরণে অচেতনবুদ্ধিতেই সুখদুঃখাদির 

প্রতীতি বা ভান হয়। বুদ্ধিচেতন পদার্থ নহে । কারণ যাহার পরিণাম ব! 

পরিবর্তন ০1)88০ আছে তাহা পরিণামী, পরিণামী বস্তু কখন চেতন হইতে 

পারে না। অতএব বুদ্ধি হইল পরিণামী বস্তু, উহার ধন্ম পরিণামিত্ব । 

পরিণামিত্ প্রযুক্ত বুদ্ধি চেতন পদার্থ হইতে পারে না। এই সাংখ্যমতনিরস্ত বা 

খণ্ডিত হইল । 

যে অধিকরণে কৃতি, অদৃষ্ট ও ভোগের প্রত্যয় হয়, সেই অধিকরণেই 

চৈতন্যেরও প্রত্যয় ব! ভান হয়। অর্থাং কৃতি স্বীয়-অধিকরণেই অদৃষ্টকে 

উৎপন্ন করে, অদৃষ্ট স্বাধিকরণেই ভোগকে উৎপন্ন করে । কৃতি, অদৃষ্ট ও 

ভোগ যে অধিকরণে থাকে চৈতন্যও সেই অধিকরণে থাকে । কৃতির আশ্রয় 

কর্তা, চেতন ভিন্ন--অচেতন এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। 

যদি বল “চেতনোহইহং করো মি” অর্থাত চেতন আমি করিতেছি এই জ্ঞানের 

চেতনাংশে ভ্রম অর্থাৎ অচেতন বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ প্রতিবিস্থিত হওয়ায় বুদ্ধি 

নিজকে “চেতন আমি” এরূপ চেতনশীল বলিয়! অভিমান করে। প্রকৃতপক্ষে 

বুদ্ধি চেতন বস্তু নহে। কৃতির অধিকরণ বুদ্ধি হইলেও চৈতন্যের অধিকরণ 

বুদ্ধি নহে বলিয়া “চেতন আমি” এই জ্ঞানে চেতনাংশ ভ্রম বলিতে হইবে। 

ইহার উল্ঞরে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“কৃত্যংশেহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ | “করিতেছি” 
এই অংশ ভ্রম বলিয়। স্বীকৃত হয় না কেন? অর্থাৎ স্বচ্ছ বুদ্ধিতে চেতন পুরুষ 

প্রতিবিদ্বিত হওয্পায় অচেতন বুদ্ধি নিজকে চেতনশীল বলিয়া! অভিমান করে। 

এইজন্য নুদ্ধিকে কৃতির আশ্রয় বলিয়! ভ্রম হয়। যেহেতু প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধি 
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কৃতির আশ্রয় নহে। চৈতন্য যেমন আত্মার ধর্ম, সেইরূপ কৃতিও আত্মার 
ধর্ম, অতএব কর্তাও চেতন, ইহারা পরস্পর ভিন্ন পদার্থ নহে। স্ৃতরাং 
“করিতেছি” এখানে কৃতির আশ্রয় বুদ্ধি এরূপ জ্ঞান এরূপ বল ন1 কেন? বস্তৃতঃ 
কৃতির আশ্রয় কর্তাও চেতন, ইহার পরস্পর ভিন্ন বস্তু নহে। অন্তথ। অর্থাং 
কৃতিও চৈতন্যের আশ্রয় ভিন্নবশতঃ কর্তাও চেতন পরস্পর ভিন্ন বলিয়া! স্বীকৃত 

হইলে-_বুদ্ধি যদি নিত্যপদার্থ হয়, তাহ! হইলে বৃদ্ধি বিদ্যমান থাকায় সুখ- 
হঃখাদিবোধহেত মোক্ষ হইবে না। এবং সংসারের উপপত্তি হয়। 

সংসার হইল বুদ্ধিজন্য। অতএব বুদ্ধি নিত্য হইলে সংসার সর্বদাই হইতে 

থাকিবে এবং মোক্ষের অভাব হইবে । আর বৃদ্ধি অনিত্য বলিয়। স্বীকৃত 

হইলে বুদ্ধি জন্যপদার্থ বলিয়] বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্ব্বে জীবাত্মার সংসার 

ছিল ন৷ ইহা স্বীকার করিতে হইবে । বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বেব তদাশ্রিত অদৃষ্ট 

প্রভৃতি ন! থাকায় বুদ্ধির উংপত্তিই হইতে পারে না। এবং বুদ্ধি না থাকিলে 
বুদ্ধিচ্দন্য সংসারও কদাপি সম্ৎপন্ন হয় না। সাংখ্যবাদী আশঙ্কা করিতেছেন__ 
যদ্দি বল অচেতন প্রকৃতির কাধ্য বলিয়া অর্থাং অচেতন প্রকৃতি হইতে সমৃৎপন্ন 

বুদ্ধিও অচেতন বলিয়! গণ্য হয়, যেহেতু কাধ্যকারণের অভেদ আছে অর্থাৎ 

কারণগত-গুণ কাধ্যে সংক্রমিত হয় ইহাই ফলিতার্থ । এরূপ শরঙ্কী করিতে পার 

ন1। যেহেতু বুদ্ধি অচেতন প্রকৃতির কাধ্য ইহা প্রমীণসিদ্ধ নহে । এই অসিদ্দি 
বিষয়ে গ্রন্থকার কারণ দেখাইতেছেন-_“কর্তু2” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যেখানে 

যেখানে কর্তৃত্ব সেই সেই স্থানে জন্যত্ব অর্থাৎ কর্তা হইলেই জন্যপদার্থ হয় এরূপ 

অনুকৃূলতর্ক বিরহবশতঃ কর্তার জন্যত্বে প্রমাণাভাব পরিলক্ষিত হয় । বরঞ্চ 

রাগবান্ পুরুষের জন্ম হওয়ায় বীতরাগ ব্যক্তির জন্মাভাব প:রিলক্ষিত হয় ইহার 
দ্বারা কর্তার অনাদিত্ব সিদ্ধ বা প্রমাণিত হ্য়। জন্মমাত্র শিশুর স্তশ্তপানে 

প্রবৃত্তি দেখিয়। সরাগত্ব অনুমিত হয়। এই রাগের প্রতি ইফটসাধনতাজ্ঞান 

কারণ, সেই ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান শিশুর এই জন্মে অসম্ভব বলিয়। জল্মাস্তর কল্পন। 

করিতে হয়। এইভাবে সেই শিশুর পূর্ববপূর্বব জন্মেরও সত্ব! অবশ্যই স্বীকার 

ব1 কল্পনা করিতে হয়। অতএব কর্তা অনাদি । অনাদিভাবপদার্থের নাশ 

অসম্ভব বলিয়! উহার নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। আর পুরুষের দ্বারা যখন কর্তৃত্বাদি- 

নিবর্ণাহ পরিলক্ষিত হয়, তখন প্রকৃতি প্রভৃতির কল্পন1 অনাবশ্যক । 

যদি বল প্রকৃতি ও বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীকার না করিলে “পুরুষ প্রকৃতির অর্থাং 

ব্রন্মাশক্তির সত্বরজন্তমাত্মকগুণত্রয়রূপ! মায়ার বিকারীভূত বুদ্ধি প্রভৃতি গুণ- 
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সমূহের দ্বারা অহঙ্কারে-_ শরীরেক্ত্িয়াদিতে আমিত্ববোধরূপ অহঙ্কারে ধাহার 

বুদ্ধি আচ্ছন্ন তাদশ আত্মা হইয়া! সবর্বতোভাবে সকল কর্ম করিতেছি, ইহ। মনে 

করে। এই গীতাবাক্যে বুদ্ধি প্রভৃতি কর্ত বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । এই 

গীতাবাক্যের সহিত বিরোধ হওয়ায় “চেতন আমি করিতেছি” এই প্রতীতি 

দ্বার! পুরুষের কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না। এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু 

প্রকৃতির অর্থাৎ অদৃষ্টের গুণ__-অদ্বষ্টজন্য ইচ্ছ! প্রভৃতির দ্বারা আমিই রুর্তা 

ইহাই পৃবেরক্ত গীতাবাক্যের অর্থ। উক্ত গীতাবাক্যে ইচ্ছাদি দ্বারা আত্মার 

কর্তৃত্ব প্রতিপন্নহেত আত্মার স্বতন্ত্রকর্তৃতবীভাঁব প্রতিপাদন হইলেও অদৃষ্টীদি- 

সাপেক্ষে জীবাত্মার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। অতএব আত্মার কর্তৃত্ব সামান্যবোধহ্তে 

কোন বিরোধ পরিদৃষ্ট হয় না। 

গীতায় অক্টাদশ অধ্যায়ে ১৬ শ্লোক_-“তত্রেবং সতি কর্তারমাআানং 

কেবলম্ত যঃ। পশ্যত্যকৃতবৃদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ॥” কিন্ত যিনি কেবল 

অকর্তা আত্মাকে কর্তারূপে প্রত্যক্ষ অর্থাং অনুভব করেন, অবিবেকহেতু বা 
অসংস্কতবুদ্ধিবশতঃ সেই দুর্মতি প্রকৃততত্ব অবগত হইতে সমর্থ হন না। 

এই গীতাবাক্য দ্বারাই পূর্বোক্ত শ্লোকের- (৩ অধ্যায় ২৭ শ্লোকের ) অভিপ্রায় 

প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাই সাংখ্যমতের সংক্ষেপ সংবাদ । ধন্মাধর্্া শ্রক্প”, 

ইত্যাদি। এখানে আত্মা পদের অনুবৃত্তি হইবে অর্থাৎ আত্মা ধর্ম ও অধর্ম্ের 

আশ্রয় । শরীর, ধর্ম ও অধর্মের আশ্রয়রূপে স্বীকৃত হলে এক দেহে অনুষ্টিত- 

কর্মের ভোগ অপর দেহে "উৎপন্ন হয় না। যেহেতু ধর্মাধর্মের আশ্রয়ীভূত 
শরীর বিন হইলে ধন্মাধর্মরূপ কৃতকর্মাও বিনষ্ট হয়। “বিশেষগুণযোগত, 

ইতি। প্রত্যক্ষযোগ্যবিশেষগুণ-_ জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদির সম্বন্ধ দ্বার? অর্থাৎ 
জ্ঞানবত্ব্, সুখবত্ব ও দুঃখবত্বাদি সম্বন্ধে জীবাত্মার মানসপ্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ । 

অন্যথা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ যোগ্য বিশেষগুণের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্যপ্রকারে আত্মার 

প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু আমি জ্ঞানবান্, আমি কৃতিমান্ ইত্যাকারক প্রতীতি 

হইয়! থাকে । আত্মাতে জ্ঞান, প্রযত্ব প্রভৃতি প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষগুণসমুহের 

উৎপত্তি না হইলে আত্মার মানস প্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না ॥ ৪৯ ॥ 

প্রবৃত্তি ইত্যাদি । এই আত্মা অন্বব্যক্তির শরীরে প্রবৃত্তি প্রভৃতি দ্বার! 

অনুমিত হুঁয়। এখানে প্রবৃত্তি শব্ের অর্থ চেষ্টা । “শরীরস্য ন চৈতম্যং” 
ইত্যাদি পূর্বব গ্রন্থে জ্ঞান, ইচ্ছা! ও প্রযত্র প্রভৃতির অভাব শরীরে আছে, 

একথা পৃর্বেবে কথিত হইয়াছে। চেষ্টা প্রযত্রসাধ্যহেতু চেষ্টা দ্বারা প্রযত্রবান্ 
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আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। গ্রন্থকার এই অনুমানে দৃষ্টীত্ত 

দেখাইতেছেন--“রথ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । যদিও রথের গতিরূপক্রিয়। 

চেষ্টা পদার্থ দ্বারা গৃহীত হয় না। তথাপি সেই রথের গতিরূপ কর্ম ছার! 

যেমন রথের সারথি অনুমিত হয়, সেইরূপ চেষ্টারূপ কর্মের দ্বার পরপুরুষের 
শরীরেও আত্মা অনুমিত হয়। ইহাই ভাবার্থ। “অহঙ্কার” ইত্যাদি । অহঙ্কার 

শব্দের অর্থ--“অহং” অর্থাং “অ।মি” ইত্যাকারক জ্ঞান, এই জ্ঞানের আশ্রয় 

বা বিষয় হইল আত্মা । কিন্তু শরীর প্রভৃতি নহে। মন ইতি। মনোভিন্ন 

যে ইন্দ্রিয়, সেই ইন্ড্রিয়সমূহজন্য যে প্রত্যক্ষ, সেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাদদির অবিষয় 

হইল আত্মা। যেহেতু রূপ, রূস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি গুণসমৃহ না থাকায় আত্ম! 
মন ব্যতীত চক্ষুরাদি অন্য ইন্্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় নহে। চক্ষরাি 
বাহোক্দ্রিয় রূপ, স্পর্শ প্রভৃতি বাহ্বস্তকেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়, কিন্ত আত্তর- 
বস্তকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। জ্ঞান, সখ ও ছুঃখ প্রভৃতি আন্তরবস্ত । 

আঁন্তর ইন্দভ্রিয়ই এই আন্তরবস্তূসমূহকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। এই আন্তর- 

ইন্দ্রিয় হইল মন। মন চক্ষুরাদিবহিরিক্দ্রিয় নিরপেক্ষ হইয়াই জ্ঞান, মৃখখ ও 

ছুঃখাদি স্ব-গ্রাহাবিষয়ের প্রত্যক্ষ সাধন হয় । কিন্তু চক্ষুরাদিবহিরিক্ড্িয় স্ব-স্ব 

গ্রাহ্বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট বাঁ সংযুক্ত হইলেও মনের সাহাধ্য ব্যতিরেকে 

স্বস্ব-কাধ্যসাধনে সমর্থ হয় না। আস্তরপ্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 

ংযোগ, মনের সহিত আন্তরবস্তুর সংযোগ । সংযোগ দ্বিনিষ্ঠ পদার্থ । আত্ম- 
মনঃসংযোগ আত্মাতে ও মনে আছে,জ্ঞানাদি আন্তরবস্তর সহিত মনের সংযোগ 

জ্ঞানাদিতে ও মনে আছে। এরূপস্থলে আত্মাতে জ্বানাদি আতন্তরবিষয়ের 

প্রত্যক্ষ হয় । ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে । বাহাপ্রত্ক্ষস্থলে- আত্মার সহিত 

মনের সংযোগ, মনের সহিত চক্ষুরাদির মধ্যে একটি বাহ্যক্দ্রিয়ের সংযোগ, 

এবং সেই বহিরিক্দ্রিয়ের সহিত স্বগ্রাহ্যবিষয়ের সংযোগ হইলে পর আত্মাতে সেই 

বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইজন্য মনকে ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ বলা হয়। যেমন জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির প্রতাক্ষাত্মকজ্ঞানের করণরূপে 
মনের অন্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ জ্ঞান-সুখ-দুঃখাদির কারণরূপেও মনের অন্তিত্ব 

সিদ্ধ হয় । যে কোন বস্তর প্রত্যক্ষের দ্বারাও মনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় । 

মনকে বিভ্ু বা পরমমহৎপরিমাঁণবিশিষট বলয়! স্বীকার করা যায় না। যেহেতু 
জ্ঞানাদির অযৌগপদ্যই অর্থাৎ যুগপৎ বহু বা অনেক জ্ঞানের অনুংপত্তিই মনের 

বিভূত্বের বাধক এবং মনের অথুত্বের কারণ। এবং মন বিভব বলিয়। স্বীকৃত 
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হইলে আত্মার সহিত তাদ্ৃশ মনের সংযোগ কদাপি হইবে না। যেহেতু 
আত্ম। বিভ্ু মনও বিস্বী। উভয় বিতর পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না। 

কারণ সংযোগ পদার্থ সংযুজ্যমানদ্রব্যদ্ধয়ের উভয়ে অথবা অন্যতরে ক্রয়! 

অপেক্ষিত হয় । হস্ত দুইটির উভয়ে অথবা কোন একটি হৃস্তে ক্রিয়! না থাকিলে 

হস্ত ছুইটির সংযোগ হইতে পারে না। বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া হয় না, মূর্দ্রব্যেই 
ক্রিয়া হয় । যে দ্রব্য ক্রিয়া হয়, সেই দ্রব্যের অভাবাধিকরণ থাকে ইহাই 
নিয়ম । যেমন আমি এখন কলিকাতাতে নাই বলিয়া আমার গমনক্রিয়া- 

ভাবের অধিকরণ হইল কলিকাতা । বিভুদ্রব্য ব্যাপক হেতু সর্বত্রই বর্তমান, 
সুতরাং অভাবের অধিকরণ বিভুপদার্থ হয় না। আত্মা ও মন এই দুইটি দ্রব্যই 
নিরবয়বহেত্ অবয়বসংযোগজন্য অবয়বীর সংযোগ এরূপ কথাও বলিতে 

পারা ষায় না। এইজন্য জ্ঞানাদির উৎপত্তিতে অসমবায্সিকারণরূপে আত্ম- 

মনোসংযোগের উপপত্তির নিমিত্ত মনকে বিভু না বলিয়া অণুরূপে স্বীকার করা 
হইয়াছে ॥ ৫০ ॥ 

নিঘৃৰ্,জগাি-মুতনান অুত্তিজ্তু দ্রিনিঘা মলা । 

জনৃমূলি: জুবিহলজ্যাহবৃমূলিহন্ননুনিঘা 15৫1। 

এখানে বিভৃপদের দ্বারা আত্মা গৃহীত হইয়াছে আত্মা দুই প্রকার-_ 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ভাষাপরিচ্ছেদে মূল গ্রন্থে জীবাত্মার বিষয়ই কথিত 

হইয়াছে কিন্ত ঈশ্বর বা পরমাত্মার বিষয় সবিশেষ উক্ত হয় নাই । ঈশ্বর জন্য- 

মাত্রের প্রতি নিমিত্তকারণ । তিনি সর্বজ্ঞ, সকলের কর্তা, অনাদি, অনস্ত, 
বিভু, সর্বব্যাপক, এক ও নিত্য। ঈশ্বরের আটটি গুণ_ জ্ঞান, ইচ্ছা, যত্ব, 

সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণসমুহ নিত্য । জীবাত্মা 

শরীর ভেদে অনেক । জীবাতআর বিশেষ গুণ- জ্ঞান, সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছ্েষ, 

যত্বু, ধর্ম, অধন্ম ও ভাবনা । জীবাত্মার সাধারণ গুণ চতুর্দশ-_বৃদ্ধি প্রভৃতি 

ছয়টি, সংখ্যাদি পাঁচটি, ভাবনাখ্য সংস্কার, ধশ্ম ও অধন্মণ। এই চতুর্দশ গুণ 

অনিত্য। জীবাত্ম! নিত্য । জীবাত্মার জ্ঞানাদির সীমা আছে। জীবাত্মা সখ 

ছুঃখাদি (ভোগ করেন। বিত্ব__আত্মা_জীবাত্মা বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্দশ গুণ 
বিশিষ্ট । পরমমহৎ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্য আত্মাদি সাবয়ব নয় বলিয়া 

আত্মাদির পরিমাণ জন্যগুণ নহে,। এইজন্য পরমমহং পরিমাণ নিত) গুণ । এই 

নিত্য গুণের আশ্রয় আত্মাদিও নিত্য । 
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বুদ্ধি ছুই প্রকার-__ অনুভূতি ও স্মৃতি । অনুভূতি চার প্রকার ॥ ৫১ ॥ 

নি্বৃহিনি | নিষ্ত নহমনহল্হিলাআননম্| লল্ব ঘৃ্মঘুজনদি ভ্দচ্ভাখজুকম্। 

নুুঘাক্যুঘানালিলি | নুক্তি-ন্তত্-ত-উ্ভতাত্হন্তন্তুইহা-ঘুগা: | দুল্বনুক্কা লহিলজ্যা:। 

অঈত সবগ্লাত্ কলিঘব নু: সঘস্ব' হ্বাযলি _নুততিফ্কি্িলি ৷ ঈলিভর্য ভ্যুন্দা্ষনি-_ 

অন্ুদুলিহিনি । ঘ্বাঘাঁ ন্বলবুতআাঁ ল্কহঞানি ন্বলাহি সত্অগ্থান্ুলালীঘলানহাভ্হাঃ 

দলাআলীলি ঘলীক্ানি নহিলভ্যালি ॥এ২॥। 

বিভু ইতি। পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্টই বিভু পদার্থ। অতএব পরম 
মহৎপরিমাণব্্ বিভূত্ব একথা পূর্বেব সাধন্থ্য প্রকরণে কথিত হইলেও অর্থ 
পরিস্ফুট বা বিকাশের নিমিত পুনরায় উক্ত হইল । রুদ্ধ্যাদিগুণ বিশিষ্ট ইতি। 
বিভবর__জীবাআ্ার বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা প্রভৃতি চতুর্দশ-গুণ আছে । ইহা পুর্বে 

উক্ত হইয়াছে জানিও । এখানে প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার বুদ্ধির কয়েকটি ভেদ ব। 

বি৬ংশের কথা বলিতেছেন__অনুভূতি ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । বুদ্ধি প্রথমতঃ ছুই 

প্রকার-_-অনুভৃতি ও স্মৃতি। অনুভূতি চারি প্রকার-_ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, 
উপমিতি ও শব্দজ। এইচারিটি অনুভূতির চারিটি করণ-_ প্রত্যক্ষ, অনুমান, 

উপমান ও শব্দ । একথ] গৌতমসৃত্রে উক্ত আছে ॥ ৫১ ॥ 

সব্ঘহালত্সনূদিিজবঘীন্বলিবি হাল । 
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অনুভূতি চারি প্রকার-_প্রত্যক্ষ, অনুশিতি, উপযিতি ও শবজ। ইন্দ্রিয় 

ছয়টি বলিয়] তজ্জন্ প্রত্যক্ষ ও দ্রাণজাঁতিভেদে অর্থাৎ ঘ্র'ণজ, রাসন, চাক্ষুষ, 

শ্রাবণ, ত্বাচ্ ও মানস এই ছয় প্রকার-_এই কথা বৈশেষি কগণ বলিয়া থাকেন। 

সতগ'লনি। হল্িযিসল্য স্বাল সত্সহান্। অন্বণি মলীকব'য়ল্য অল 

হাল, লিশ্রার্থীল্িযত্তন ্ঘতীল্দিযাঘা যল হাল ক্ষহআতত ননুসজঅগ্লিজি লিঅহীলমু। 

ইন্সসেঅগ্ন্ত ন ভথঘমূ £ “হল্লিযাখ্বকন্িনক্ষঘাঁনুঘল্ল হানমচয হুহযলজ্য সিন্বাহি 
ত্বাঘা-লক দজঅধ্লিশ্লি লূ লপ্বনীজহলাল্। অশ্রনা হানাককহআবহীল মহীলূ । 

অন্ুনিকী ভ্যালিক্বানভঘ, তনলিনী ঘাহহ্যস্বালহয, হাচ্হনরীঘ ণহ্ষালভ্য, ভম্থলান্ত্ুষনহ্য 

নর ক্হতাব্রান্ ( ইত্লান্) লস লগ লালিত্মামি: | হুহ জগ্াতাদীন্ম সবঅগ্াআাঘাহ্ছানূ। 

নহালহাজন্ত হ্বাননবুলিনি: | অয'ঘ অহামহাসবহ্বাহিক নহালহাজল্দ খানি ঘহালহাঁজন্য 

ইঅনিম্বযক যতু হান লইনাভুনিনি: | ল ন্মক্কানান্নিনৃকই্রত্বণিনযন্ান্তর'ললাতরজ্যালিহিলি 

বাচর্য, লাহহাঙকানন্ততন্তসনব্ৰ-জ্যাচ্য-আলিনততর্য নিত্রছিলতত্রান। ভাখনা ন্লামি- 
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স্বানদহতেক কাননন্ত্রুনিলি: | হত আাহহ্যহীালক্কংঘাক্ হ্বানসুঘলিলি: | হ্ষ্বালক্কহতাক 

হ্যান হাভ্ছুনীঘব: | শ্রভুভ্তুলী তাঁ ক্াস্িত্তুলিলিনাহায ল্ভ্ক্ি-ন্তি-সত্যহ্থানুলি- 

জালিলকননন্তুদিলিত্নদ্। হন যলুক্কিত্থিনসতযহ্থাহিক্ষদাায লহ্ভ্নকিন্বততবন্তুঘি 
স্থলিজালিন্ সত্যস্থাততাহিক ন্বান্্যলিনি | 

অল্মদঞ্যহা' ন্রিলজবী-__লাঘাজানীলি । প্রা হাল ন্ান্ুন ভ্াহাল, সী 

লালঘলিলি নততলিঘ সত্যহান । লহ্প্বহসব্মহাজঘাতিঅলাল্, লুলমূ। অল্য- 

দংঘহাজ্ইন দিকদআীযংআানূ, ভজমূল্সান্তুলাহাল্ ॥এ২॥। 
গ্রন্থকার বিশ্বনাথ প্রত্যক্ষাদি চারিটি প্রমাণের মধ্যে প্রথমেই প্রত্যক্ষ 

প্রমাণের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন। যেহেতু প্রত্যক্ষপ্রমাণ অন্যপ্রমাণের 

উপজীব্য । অন্যপ্রমাণসমূহ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন । অনুমান ও উপমান যে 

প্রতাক্ষের অধীন তাহা সহজেই উপলন্ধি হয় । শব্দপ্রমাণও প্রত্যক্ষের অধীন। 

আপ্তবাক্যরূপ শব্দই প্রমাণ । যে ব্যক্তি বাক্যার্থ বিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান- 

বান্ হয় তাহাকেই আগপ্তব্যক্তি বলে । অতএব প্রত্যক্ষের প্রাধান্য অব্যাহত । 

ইন্ড্রিয়জন্যজ্ঞানকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকধজন্য 

জ্ঞান প্রত্যক্ষ । এখানে ইন্দ্রিয়ার্থের অর্থাৎ চক্ষুরাঁদি ইন্ত্রিয়ের সহিত ঘটাঁদি 
বিষয়ের সংযোগরূপ সন্নিকর্ষের দ্বারা উৎপন্ন ঘটাদির জ্ঞান ঘটাদির প্রত্যক্ষ 

জ্ঞান। সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণ প্রত্যক্ষ, এখামে প্রগ্রম প্রত্যক্ষ শব জ্ঞানের 

বিশেষণ, দ্বিতীয় প্রত্যক্ষ শব্দ প্রমাণের বিশেষণ এরূপ বুঝিতে হইবে । অতএব 

প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞাঁনের করণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলিয়া অভিহিত । প্রত্যক্ষশবের 

বুংপত্তি তিন প্রকার--প্রতি অক্ষম্ প্রত্যক্ষমূ। প্রতিবিষয়ং প্রতি অক্ষম্ ইন্ড্রিয়ং 

অর্থাৎ বিষয়ং প্রতি গতং ইন্দ্রিয়ং যস্মৈ প্রযোজনায় ততপ্রতক্ষম্ এই বুযুৎপত্তি- 

দ্বার জ্ঞানরূপ পরিদৃষ্ট হয়, যেহেতু জ্ঞানরূপ প্রয়োজনের জন্যই ইন্ড্রিয় 

বিষয়ের প্রতি গমন করে । (২) প্রতিবিষয়ং প্রতিগতং “বিষয়সমিকৃষ্টং ইন্দ্রিয়ং” 

এই বুযুংপত্তি দ্বার! প্রত্যক্ষপ্রমাজ্ঞানের করণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ বলে। (৩) যে 

বিষয়ের প্রতি ইন্দ্রিয় গমন করে, সেই ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়কে প্রত্যক্ষ বলে। 

সেই প্রত্যক্ষ প্রমাজ্ঞানের অসাধারণ কারণকে প্রত্যক্ষপ্রমাণ কহে। 

মনের গ্রাহ।য্য ব্যতিরেকে কোন ইন্দ্রিয়ই স্ব-স্ব-গ্রাহ্া বিষয়ের প্রত্যক্ষসাধনে 
সমর্থ হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__-যদিও সকল প্রকার জ্ঞান 

মনোরূপ-ইক্ক্রিয়জন্য হয়। বাহোক্ক্িয় প্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের 

সংযোগ হয়, পরে মনের সহিত চক্ষুরাদি কোন একটি বহিরিক্দ্িয়ের,সংযোগ 
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হয় পরে সেই বহিরিজ্দ্িয়ের সহিত তদ্গ্রাহ্য বিষয়ের সংযোগ হইলে আত্মাতে 

সেই বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্বকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । আত্মবৃতিজ্ঞানের কারণতাঁবচ্ছেদক 

ইন্িয়ত্বরূপেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, কিন্তু মনস্ত্বরূপে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন__তথাপি যে জ্ঞানের প্রাতি ইন্ড্রিয়ত্বরূপে 

ইন্ড্রিয়সমুহের করণতা৷ সেই জ্ঞানের চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ হয় ইহাই বিবক্ষিত 

অর্থ । কিন্তু ঈশ্বর প্রত্যক্ষ এই প্রত্যক্ষলক্ষণের লক্ষ্য নহে। “ইন্ভ্রিয়ের সহিত 

ঘটাদি বিষয়ের সন্নিকর্ষ বা সংষোগাদি সম্বন্ধ হইতে উৎপন্ন নিব্বিকল্পক 

ব্যাভিচারশূন্য ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ” এই প্রত্যক্ষসূত্রে ঈশ্বর প্রত্যক্ষের 
অলক্ষ্যত্বই কথিত হইয়াছে বা জীবাত্মা প্রত্যক্ষই লক্ষ্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

পূর্বেবাক্ত প্রত্যক্ষসূত্রে__“ইন্্রিয়ার্থ সন্নিকর্ষোৎপন্ন ও অব্যভিচারি” এই ছুইটি 

পদগ্রহ্ণ করিয়! প্রত্যক্ষের লক্ষণ হইয়াছে । আর অব্যপদেশ্য-_নিব্বিকল্পক ও 

ব'ক্্*যাণতক এই ছইটি পদ জ্ঞানের ভেদবোধক । ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

সংযোগাদিরূপসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ বলে। এই প্রত্যক্ষ 

সামান্যতঃ দুই প্রকার- নিব্বিকল্পক বা নির্বিযয়ক ও সবিকল্পক বা সবিষয়ক। 

এখানে বিকল্প শব্দের অর্থ-_বিশেষণ। বিকল্পয়তি বস্ত যং তদ্ বিকল্পকং 

অর্থাং কোন বস্তকে যে বিশিষ্ট করে সে বিকল্পক--বিশেষণ। নাস্তি বিকল্পঃ 

বিশেষণং যস্য তদ্ নিব্বিকলকম্, বিশেষণপদবিহীন বস্তর স্বরূপমাত্রকে বিষয় 

করে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান নিব্বিকল্পক বলিয়! অভিহিত হয়। যেজ্ঞান স্বকীয় 

বিষয়ভূত পদার্থে কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে অবগত কর:ঘ্ব না, কেবলমাত্র উক্ত 
পদার্থের স্বরূপকে বিষয় করে তাহাকেই নিব্বিকল্পক ত্হান বলে। জ্ঞানের 
বিষয়ীভূতবস্তর বাচক শবই জ্ঞানের প্রকাশের সহায়ক হয়। শবের দ্বারা 

সর্বব দ1 বিশিষ্ট বস্তই বোধিত হয়, অবিশিষ্ট-__বিশেষণবজ্জিত বস্ত কদাপি শব্দের 

দ্বারা বোধিত হইতে পারে না। নিব্বিকল্পকজ্ঞান 'বিশিষ্ট বস্তুকে বুঝাইতে 

পারে না। সকল প্রকার বিশেষণহীন বস্তৃস্বরূপই নিবিবিকল্পক জ্ঞানের বিষয় 

হয়। এইজন্য নির্ষিকল্পক জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তর বোধক কোন শব ন! 

থাকায় কেহ নিধ্রিবকল্পকজ্ঞানকে প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটশব্দ দ্বারা 
ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট বোধিত হয়, ঘটত্ব ঘটেক বিশেষণ, ঘটত্বের জ্ঞান না হইলে ঘটের 

জ্ঞান হয় না। এইজন্য ঘট শব্দ ঘটত্বরূপ বিশেষণকে না বুঝাইয়! কদাপি ঘট- 

স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে পারে না । অথচ নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত্বরূপ বিশেষণ- 

শূন্য ঘটস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। এইজন্য নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয় কোন 
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শবের দ্বারা ব্যবহৃত হয় না। নিব্বিকল্পকজ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে 

সক্ষম কোন শব নাুথাকায় নির্বিকল্পকজ্ঞান কোন শবের দ্বার] প্রকাশিত হয় 

না। যেমন অজ্ঞান শিশুবালকের কোন বিষয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়ার পরে 

সেই শিশু এ জ্ঞানকে অন্য ব্যক্তির নিকটে প্রকাশিত করিতে পারে না, 

সেইরূপ কোন ব্যক্তি নিব্বিকল্পকজ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশিত করিতে 

পারে না। অজ্ঞান শিশুব্যক্তির জ্ঞানে যেমন বিশেষণশুন্য বস্তত্বরূপমাত্রই বিষয় 

হয়, নিব্বিকল্পকজ্ঞানেও সেইরূপ বিশেষণশুন্য বস্তস্বরূপমাত্রই বিষয় হয়। 
অতএব শব্দদ্বারা যে জ্ঞানের নির্বাচন করিতে পার যায় না এবং বিষয়ের 

সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হওয়ামাত্র ঘটতৃদি বিশেষণাদির জ্ঞান ন! হইয়1 বস্তর 

স্বরূপমাত্রই. বিষয় হয় তাহাই নিব্বিকল্পকজ্ঞান। ইন্ড্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

দ্ঙ্টি ব1 সন্বন্ধমাত্রই “ইহা! ঘট ইহ পট” ইত্যাকারক জ্ঞান হয় ন। কিন্তু “ইহা” 
এই মাত্রই জ্ঞান হয়। 

সপ্রকারক জ্ঞান সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়! কথিত। বিশেষণবিশিষ্ট বস্তুকে 

গ্রহণকারীজ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান। যে জ্ঞানে বিশেষণ, বিশেষ্য ও তাহার 

সম্বন্ধ বিষয় হয়, সেই জ্ঞানই সবিকল্পকজ্ঞান বলিয়! অভিহিত হয় । 

আর যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশ করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। 

ব্যবসায় নামক জ্ঞানকে বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উখপন্ন হয় তাহার নাম 

অনুব্যবসায়। ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তির পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়া যে জ্ঞান 
ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই অনৃব্যবসায় । প্রথমে__ 
অয়ং ঘটঃ ইত্যাকারক ব্যবসায়াত্মক জ্ঞানের উৎপত্তির“পরক্ষণে--অহং ঘটমিমং 

জানামি অথবা এতদ্ ঘটজ্ঞানবান্ অহং ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। এই জ্ঞানে মনরূপ অন্তরিক্ত্িয়ই সন্নিকর্ষের আশ্রয় । ব্যবসায়জ্ঞান- 

প্রত্যক্ষে আত্মমনঃসংযুক্তসমবায় সন্নিকর্ষ হয়। এই সন্নিকর্ষ হইল লৌকিক 

সন্নিকর্ষ। ব্যবসায়াআকঘটাদিজ্ঞান নিজে অপ্রকাশিত থাকিয়াই ঘটকে 

প্রকাশিত করে । এবং পরক্ষণে উৎপন্ন অনুব্যবসায় জ্ঞান এ ব্যবসায়জ্ঞানকে 

প্রকাশিত করে। 

অথব। (নে জ্ঞানের করণ অন্য জ্ঞান নহে তাহাই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের করণ। 

অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞান,উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান, শাববোধে পদজ্ঞান ও স্মৃতিতে 

অনুভব করণ হয় বলিয়! অনুমিতি প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষ লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় 
না। এই প্রত্যক্ষের লক্ষণ জীবাত্মাপ্রত্যক্ষও ঈশ্বর--( পরমাত্ম। )-প্রত্যক্ষ এই 

১৫২ ভাষাঁপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উভয়বিধ প্রত্যক্ষেই আছে। পরামর্শ-জন্য অর্থাৎ পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন- 
জ্ঞানকে অনুমিতি বলে। যদিও পরামর্শের প্রত্যক্ষাত্মকত্ঝান ও পরমার্শের 

ংসাদিরূপজ্ঞান পরামর্শজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, তথাপি পরামর্শজন্য অথচ 

হেতুর অবিষয়ক অর্থাং হেতু যে জ্ঞানের বিষয় হয় নাই সেই জ্ঞানই অনুমিতি। 

পরামর্শের প্রত্যক্ষাদিতে যেমন পরামর্শ বিষয় হইয়াছে, সেইরূপ পরামর্শের 

ঘটক হেতুভৃত ধূমও বিষয় হইয়াছে । অতএব পরামর্শপ্রত্যক্ষাদি পরামর্শজন্য 
হইলেও পরামর্শজ্কান হেতুভূতধুমবিষয়ক হওয়ায় পরা মর্শপ্রত্যক্ষাদিতে অনুমিতি 
লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল নাঁ। যদি বল কদাচিদ্ ধৃমবাঁন্ পবর্বতো বহিমান্ 

ইত্যাকারক অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানে পক্ষঙাবচ্ছেদকরূপে হেতুভৃতধৃমবিষয় হওয়ায় 
এই অনুমিতিতে উক্তানুমিতি লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এরূপ বলিতে পার ন]। 

কারণ পরামর্শজন্য অথচ হেতুর অবিষয়ক যে অনুমিতিজ্ঞীন, সেই অনুমিতি- 
ক্ক[0 ল্মান যে অনুভবত্বব্যাপা অনুমিতিত্বজাতি তাদৃশজাতিমত্ত্ুই পরামর্শজন্য 

হেত্ববিষয় কজ্ঞানরূপানুমিতিলক্ষণের বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ । ধুমবান্ 
পব্বতে। বহিমান্ ইত্যাকারক হেতৃবিষয় কানুমিতিতেও তাদৃশজাতিমত্ত (অনু- 

মিতিত্ববত্থ) থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অনুমিতিভেদে ব্যাপ্তির ভেদবশতঃ ধুম- 

লিঙ্গকবহত্যনৃুমিতিতে ধুমনিষ্ট ব্যপ্তিকরণত1 থাকিলেও ভস্মলিঙ্গ কবহত্যনৃমিতিতে 
ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তিকরণত। ন! থাকায় অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--“অথবা” ইত্যাদি গ্রন্থ । যে জ্ঞানের ব্যাপ্তিজ্ঞান করণ 

হয় সেই জ্ঞানই অনুমিতি বলিয়া! অভিহিত হয়। এইভাবে সাদৃশ্জ্ঞান যে 
জ্ঞানের করণ হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি। পদজ্ঞান “য জ্ঞানের করণ হয় 

সেই জ্ঞানই শাকবোধ । 

প্রকৃতপক্ষে যে কোন একটি অনুমিতিব্যক্তি গ্রহণ করিয়] সেই অনুমিতি- 
ব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অবর্তমান যে অনুমিতিত্ব জাতি তাদ্রশজাতি- 
মত্বই অনুমিতিত্ব। এইরূপ যে কোন একটি প্রত্যক্ষব্যক্তি গ্রহণ করিয়া সেই 
প্রত্ক্ষব্যক্তিতে বর্তমান অথচ অনুমিতিতে অবর্তমান ষে প্রত্যক্ষত্ব জাতি, 
তাদৃশজাতিমত্বই প্রত্যক্ষত্ব। এবং যে কোন একটি উপমিতিব্যক্তি গ্রহণ 

করিয়া সেই উপমিতিব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে উপমিতিত্ব- 
জাতি, তাদৃশজাতিমত্্ই উপমিতিত্ব। এবং যে কোন একটি শাব্বোধব্যক্তি 

গ্রহণ করিয়1 সেই শাব্দবোধব্যক্তিতে বর্তমান অথচ প্রত্যক্ষে অসমবেত যে 
শাব্দবোধত্ব বা শান্ধত্ব জাতি তাদৃশ জাতিমত্বই শান্বোধত্ব বা শাঁবত্ব। 
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গ্রন্থকার অনিত্য বা জন্বাপ্রত্যক্ষের বিভাগ বা ভেদ দেখাইতেছেন-_ 

“ঘ্রাণজাতি” ইত্যাদি গ্রন্থের ভ্বারা। ভ্রাণজ, রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ 
ও মানস এই ছয়প্রকার জন্যপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ 

ব1 নিত্যপ্রত্যক্ষের কথা উল্লিখিত ন1৷ হওয়ায় ন্যুনতা হয় নাই। যেহেতু 
পৃবর্বকথিত “ইন্দরিয়সন্নিকর্ষোৎপন্ন” ইত্যাদি গৌতমসূত্রানুসারেই অনিত্য- 

প্রত্যক্ষ নিরূপিত হইয়াছে । 

ব্যাপকীভূত অনুভবত্বজাতির ব্যাপ্যজাতি চারিপ্রকার বলিয়৷ প্রত্যক্ষ, 

অনুমিতি, উপমিতি ও শান্ধবোধ এই চারিপ্রকার অনুভব । এই চারিপ্রকার 

যথার্থ অনুভব প্রম! বলিয়া অভিহিত হয়। প্রম1 চারিপ্রকার বলয় প্রমার 

করণও চারিপ্রকার | প্রমার করণকে প্রমাণ বলে । প্রত)ক্ষ, অনুমান, উপমাঁন 

ও শব্দ এই চাঁরিটি প্রমাণ । কাধ্যমাত্রই অনেক কারণ হইতে উৎপন্ন হয় । 

সেই কারণকূটকে ছুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। কতকগুলিকে সাধারণ কারণ 

এবং কতকগুলিকে অসাধারণ কারণ বলা হয়। কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণই 

সাধারণ কারণ বলিয়া কথিত হয়। ঈশ্বর, ঈশ্বরীয়-জ্ঞান, ঈশ্বরীয়-ইচ্ছ!, 

ঈশ্বরীয়-প্রযত্ব, কাল, দিক্, অদৃষ্ট--ধর্মা ও অধর্থা, ও তংততকাধ্যের প্রাগভাব 

এই আটটি কাধ্যমাত্রের প্রতি সাধারণ কারণ বলিয়! গণ্য। সাধারণ কারণ 

ভিন্ন যাবতীয় কারণই অসাধারণ কারণ বলিয়। পরিগশিত হয় । 

সাধারণ কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধন্ন কাধ্যত্ব। আর অসাধারণ 

কারণসমূহের কাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মা পটত্ব ও ঘটত্বাদি। কুন্তকার, কপাল, দণ্ড, 

সূত্র প্রভৃতি ঘটের প্রতি অসাধারণ কারণ । এবং তত্তবায়, তত্ততৃরী প্রভৃতি 

পটের প্রতি অসাধারণ কারণ। অসাধারণ কারণমাত্রই করণ বলিয়া স্বীকৃত 

হয় না। কিন্তু “ব্যাপারবদ্ অসাধারণং কারণং করণং” অর্থাৎ যে অসাধারণ 

কারণটি ব্যাপারবিশিষ্ট হইয়1 কার্য্যের কারণ হয় সেই অসাধারণ কারণই করণ 

বলিয়! কথিত হয় । যেমন দণ্ডাদি কপালদ্ধয়ের সংযোগ দ্বার! ঘটের প্রতি কারণ 

হয় বলিয়। দগুচক্রাদি ঘটের করণ বলিয়। গণ্য হয় এবং এখানে কপালদ্বয়- 

ংযোগকে বাঁপার বলে। সেইরূপ তুরী প্রভৃতি তত্তসংযোগের দ্বারা পটের 

প্রতি কারগ হয় বলিয়। তুরী প্রভৃতিকে পটের করণ বল] হয় এবং এখানে 

তস্তসংযোগকে ব্যাপার বল। হয়। ব্যাপারের লক্ষণ “তজ্জন্যত্বেসতি তজ্জন্য 

জনকে! হি ব্যাপার” । ঘটস্থলে কপালদ্বয় সংযোগ, দণ্ডাদিজন্য হইয়া, 

দণ্ডাদিজন্য যে ঘট, সেই ঘটের জনক হইয়াছে। এই নিমিত্ত এখানে 

১৫৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কপালদ্বয়সংযোগ ব্যাপার বলিয়। কথিত হয়। এইভাবে অন্যন্রও বুঝিতে 

হইবে ॥ ৫২ ॥ 

সাঘাভ্য শীল্লতী বাল্লী বল্লল্রাহিহদি জুন: | 
বা হী হঅধাসাংলঘা হাচ্বীগদ নল স্ব: 05) 

ঘ্রাণ, রসনা, চক্ষু$, শ্রবণ, ত্বক ও মন এই ছয়টি ইত্ত্রিয়-হেতু প্রত্যক্ষ- 

জ্ঞানও ছয়প্রকার হয় একথ' পূর্ববকারিকাঁয় কথিত হইয়াছে। এখন কোন্ 

কোন্ ইন্দ্রিয়ের কোন্ কোন্ বস্ত প্রত্যক্ষের গ্রাহ্যবিষয় একথাঁই বিশ্বনাথ 

এখন বলিতে আরম্ভ করিতেছেন। গন্ধ, গন্ধত্ব ও সরভিত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ 
্রাণেক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহাবিষয় অর্থা ঘ্বাণেক্্রিয়ের দ্বারা উহাদের ঘ্বাণজ 

প্রত্যক্ষ হয়। সেইরূপ রস ও রসত্ব প্রভৃতি বস্তুসমূহ রসনেক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ- 

গ্রাহ্থবিষয় অর্থাং রসনেক্দ্রিয়ের দ্বারা উহাদের রাসন প্রত্যক্ষ হয়। এবং 

শ্রবণেন্ত্রিয়ের দ্বারা শব ও শব্ত্ব প্রভৃতি বস্তসমূহ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় অর্থাৎ 

শবণেক্দ্রিয়ের দ্বার] উহদের শ্রাবণ প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৫৩ ॥ 

সাতাভ্ীলি | বান্মব হলি লালা হতযখ্ং । আল্শ্র্বাহিহিলি আহিিহান্ ভ্তজিনাহি 

নহি: । বাল্নভ্ঘ গব্যহ্ানানু লহুন্ুদিআলিহণি সহযহ্থা | বাল্প্াসঅ-মহগান্তু লাতাক 

ল জানগ্র্লিলি নী*ঘলূ। লশখ্া হত হুলি। বহ্ঝতআাহিঅহ্িন হততশ্ব: । লখা হান্ছীগনি 

হান্হনাহ্িন্থিল: | হাল্পীহলহলীভুধূলী নী: এই) 

গোচর শকের অর্থ--গ্রাহ্য অর্থাং প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় । গন্ধতাদি এখানে 

আদি শব্দের দ্বারা স্বরভিত্ব ও অসুরভিত্ব প্রভৃতি গৃহীত হয়। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের 

দ্বারা গন্ধের ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষ হয় বলিয়। গন্ধরৃত্তি গন্ধত্বজাতিরও ঘ্বাণজপ্রত্যক্ষ 

হয়। ঘ্বাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা যে গুণ গৃহীত হয় সেই গুণের নাম গন্ধ। গন্ধ 

দুই প্রকার--সুরভি ও অস্ুরভি । গন্ধ পৃথিবীতেই থাকে অন্ত দ্রব্যে থাকে না। 
কিন্ত পাথিব দ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ,জল ও 

বায়ুতে প্রতীত হয়। গন্ধমাত্রই অনিত্য । পুথিবীতে আশ্রিতগন্ধকে ঘ্রাণেন্ড্িয় 

প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু গন্ধাশ্রয় পৃথিবীকে ঘ্রাণেক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ 

করিবার সামর্থ্য নাই, যেহেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয় কোন পদার্থের নিকট গমন করে না, 

পরন্ত দ্রব্যবৃত্তি গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে আগমন করে বলিয়াই ঘ্রাণেক্িয়ের 

দ্বারা গন্ধ গৃহীত হয়। এবং পরমাণু ও দ্বণুকগত গন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষ 
হয় না, যেহেতু উক্ত গন্ধ ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় নহে। অন্যান্য গন্ধ ঘ্রাণজ 

প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় । গন্ধ হইল ব্যাপ্যবৃত্তি গুণপদার্থ ৷ স্বৃতরাং ব্যাপ্যবৃতি-গুণের 
ম্ঞ 

প্রত্যক্ষ থণ্ডম ১৫৫ 



আশ্রম্নীভূত দ্রব্যে তত তৎজাতীয় গুণ থাকিতে পারে না! এবং গন্ধের অভাবও 

থাকিতে পারে না। গুণ হইল আশ্রিত-পদার্থ, অতএব আশ্রয় নিরপেক্ষ 

হুইয়! কোন গুণই থাকিতে পারে না। যেষকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে 

ব্যাপ্ত করিয়! থাকে, তাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে না 

বলিয়! সেই গুণসযুহ ব্যাপ্যবৃত্তি-গুণ বলিয়া গণ্য হয়। যেমন রূপ, রস ও গন্ধ 

প্রভৃতি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত 

করিয়া খ।কে না, এবং যাহাদের নিজ নিজ আশ্রয়ে নিজের অভাব থাকে, সেই 

সকল গুণ অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়! কথিত হয় । যেমন সংযোগ, বিভাগ, জ্ঞান ও 

শব প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তিগুণ বলিয়া! পরিগণিত হয়। যে রূপাদিগুণের 

আশ্রয়ভূতদ্রব্যে পরম মহং পরিমাণ নাই, সেই দ্রব্যাশ্রিতগুণের প্রত্যক্ষ হয় না। 

এইজন্য পরমাণু ও দ্বাপুকের রূপাদি অনুভ্ভূত বলিয়। প্রত্যক্ষ যোগ)বিষয় নহে। 

যে গুণ রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় সেই গুণের নাম রস। রস ছয় 

প্রকার-_মধুর, অশ্ন, লবণ, কটু, কষায় ও তিক্ত । হরীতকী ভক্ষণের পর 

জল পান করিলে জলীয় মধুর রস উপলব্ধ হয়। হরীতকী দ্বার! দোষশুন্য 

হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত হয় । রস পৃথিবী ও জলে থাকে । অন্থ দ্রব্যে 

রস থাকে না। পাথিব পরমাণুগত ও জলীয় পরমাণুগত রস নিত্য, তদ্ভিন্ন 

রস অনিত্য। £ 

সেইরূপ রসত্বা্দি সহিত রস রসনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 

বিষয় হয়। এবং শব্তাদি সহিত শব শ্রবণেন্দ্রিয়ের ছারা শ্রাবণপ্রত্ক্ষের 

যোগ্যবিষয় হয় । উদ্ভৃতযোগ্যরূপাদিবিশিষ্ট পদার্থের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত 

অনুভ্ভতরূপাদিবিশিষ্ট বন্ত অতীন্দ্রিয় বলিয়া! প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় হয় না । যে 
সকল গুণে অনুভ্ভূতত্ব জাতির অভাব থাকে সেই সকল গুণ উদ্ভৃত। গন্ধ ও রস 

উদ্ভৃত বলিয়! বুঝিবে ॥ ৫৩ ॥ 

শল্ল,'ব্থ লফলভস বীল্লতী ল্সাগি বহুনল্বি দুখন্তনজভগ | 
নিলাযা-অঁতীবা-নহা-নহন-ন্নতল ঘহিলাতাহজন 14৬1 

গ্িনা আলি নীন্মনুলি জলনাসজ্্র বান্হা | 

মৃক্লাবি বৃ:বহন্লানাজীন্দীভু ল-ভতী: | ৭॥। 

এখন চক্ষুরিত্্িয়ের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিতেছেন--উদ্ভৃতরূপ 

চণক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। “চক্ষুাত্রপ্রত্যক্ষ যোগ্য জাতিমদ্গুণত্বং রূপত্বমূ”। 

১৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



অর্থাং চক্ষরিজ্র্িয়ের দ্বার! প্রত্যক্ষযোগ্য জাতির আশ্রয় যে গুণপদার্থ তাহার 
নাম রূপ। উক্ত রূপলক্ষণে গুণশব্দ সন্নিবিষ্ট না হইলে প্রভাত্বজাতির আশ্রয়- 

ভূতপদার্থে প্রভাতে রূপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইত। প্রভ1 গুণ পদার্থ নহে 
বলিয়। গুণশব্দনিবেশে উক্ত অভিব্যাপ্তি হইল না। মাত্র শব্দের দ্বারা মনোভিন্ন 

ইন্দ্রিয়ের ব্যাবৃত্তি হইয়াছে, যেহেতু মনঃসংযোগ ব)তীত কোন বস্তর প্রত্যক্ষ 
সম্ভব হয় না। এবং উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট সকলদ্রব্য চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের যোগ্য- 
বিষয় হয়। প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থে বা দ্রব্যে বর্তমান পৃথকৃত্ব, সংখ্য, বিভাগ, 

ংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, স্নেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়1, জাতি ও সমবায় ইহা রাও 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। চক্ষুরিন্দ্রিয়, আলোক ও উদ্ভৃতরূপের সংযোগ- 
দ্বার! প্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় প্রত/ক্ষ করিয়! থাকে অর্থাং আলোক সংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষে কারণ হয় ॥ ৫৪-৫৫ ॥ 

শতক্ল্বলিলি। লীচ্পীভ্মাী অন্ুহমূলজঘলিনি ল লল্সত্যহান । লভু্তি 
ভনুমুতীজননাল্ণ । হী্রীনি । ঘুখক্তাহ্কিলদি যীব্য্মজিন্বতিনঘা নী্যমূ। লাক্হা: 

যীহযহমকিন্ুতি | লঙ্কঘাযযতনমন্র কুশন? লহাহ্-ঘন্বালীলি। আলীল্ক-তীবা 

শভুনূনকমস্্ ন্থাপ্চম্বসত্যহ্ী ক্যাঘানু। লস লল্যন্াহ্বান সলি লঘী: ঘলনাঅঅকব্রল্টীল 

কাহআহন, আন্মবননল-হাহি সভা মলি হনাগসঘঅলনাঘ-অকনল্টীল, লন্য-লনল- 

অলঙলভঘ জনকন্রাই: সতঘন্ধী হনাগসঘবলনলঘলনাযঅহব্রল্উললি ॥এ৬-২৬। 

উদ্ভৃীতরূপ ইত্যাদি। উদ্ভৃতরূপ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয়। গ্রীন্ম ও 

উল্মাপ্রভৃতিতে অনুদ্ভূতরূপ থাকে বলিয়। উহার চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় 

নহে। তদ্বন্তি অর্থাৎ উদ্ভূতরূপবিশিষ্ট দ্রব্য চাক্ষুষপ্রত-ক্ষের বিষয় হয়। 
পৃথকৃত্ব প্রভৃতি গুণসমূহও প্রত্যক্ষ যোগ্য দ্রব্যে বর্তমান করে বলিয়। উহারা_ 

এ গুণসকল চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া বোধিত হয়। তাদৃশ অর্থাৎ 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যদ্রব্যবৃত্তি যে ক্রিয়া, জাতি ও সমবায়, সেই ক্রিয়াদি- 

পদার্থ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয়। পৃথকৃত্বাদিগুণসমূহের কেমন করিয়। 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা সমুৎপন্ন হয়, সেই কথাই বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ 
“গৃহাতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার । আলোক সংযোগ ও উদ্ভূতরূপ যে দ্রব্যে 

সমবেত হয়, সেই দ্রব্যবৃত্তি পৃথকৃত্ব, সংখ্য1, বিভাগ, সংযোগ, পরত্ব, অপরত্ব, 

প্রেহ, দ্রবত্ব, পরিমাণ, ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় এই সকল বস্তর ব। পদার্থের 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যতা উৎপন্ন হইয়? উহীর] চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়। 

পরিগণিত হয়। যেহেতু আলোক সংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষে কারণ 
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হয়। সেই চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মধ্যে দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোক- 
সংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ সমবায় সম্বন্ধে কারণ হয়। আলোকসংযোগ ও 

উদ্ভূতরূপ সমবায়সম্থন্ধে, দ্রব্যরূপবিষয়ে থাকে । আর বিষয়প্রত্ক্ষের প্রতি 
বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয় কারণ-হয় । এই নিমিত্ত আলোকসংযোগও উদ্ভূতরূপের 

আশ্রিতপদার্থপ্রত্যক্ষের প্রতি সেই পদার্থই বিষয়তাসন্বন্ধে জনক হয়। 

অতএব অন্ধকারে দ্রব্যাদির চাক্ষুষ প্রত)ক্ষ হয় না। যেহেতু সেখানে আলোক 

সংযোগ থাঁকে না এবং উদ্ভৃতরূপের অভাববশভঃ পিশাচাদিরও প্রত/ক্ষ হয় 

না। ভ্রব্যসমবেতরূপাদিপ্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগও উদ্ভূতরূপ 

্বাশ্রপ্পসমবায়সম্বন্ধে কারণ হয়। রূপরপাদিবিষয়প্রত্যক্ষের প্রতি রূপরসাদি, 

বিষয়তাসম্বদ্ধে কারণ হয়। এখন বিষয়তাসম্বন্ধে রূপরসাদি-বিষয় প্রত্যক্ষ 

যখন বূপরসাদিবিষয় হইতে উৎপন্ন হয়, তখন রূপরসাদি, আলোকসংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে সমবেত হওয়ায় আলোক- 

সংযোগ ও উদ্ভৃতরূপ* স্বাশ্রয়সমবায়সন্বন্ধে রূপরসাদিতে বর্তমান থাকিয়া 

দ্রব্যসমবেত রূপরসাদি গ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। 

দ্রব্যসমবেত (রূপ ) সমবেতবরূপত্বাদির প্রত্যক্ষের প্রতি আলোকসংযোগ 

ও উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেতসমবায়সন্বন্ধে কারণ হয়। অর্থাৎ বূপত্বাদি, 
আলোকসংযোগ ও উদ্ভৃতরূপের আশ্রয়ভূত দ্রব্যে সমবে-_-সমবায় সম্বন্ধে 

বৃত্তিমান্ রূপাদিতে, সমবায় সম্বন্ধে থাকে বলিয়। স্বাশ্রয়সমবেতসমবেত ব৷ 
দ্রব্যসমবেতসমবেত পদের দ্বার রূপত্বাদি গৃহীত হয়, আলোকসংযোগ ও 
উদ্ভূতরূপ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবায় সম্বন্ধে রূপত্বাদিতে বর্তমান থাকিয়। 

রূপত্বাদি চাক্ষষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয় ॥ ৫৪-৫৫ ॥ 

শক, বজ্নহাননু নন্থ বীন্লৎ: জীঘি ল ন্ল:। 

ফলদাল্তক্ষঘৃমী মাঘ ভঘলঙাণি কাহআাম।।৭ৎ।। 

যে গুণটি কেবল ত্বগিন্তিয়ের দ্বার গৃহীত হয়, অন্য ইন্ড্রিয়ের দ্বারা গৃহীত 
হয় না, সেই গুণটিকেই স্পর্শ বলিয়! অভিহিত কর! হয়। এইস্পর্শ গুণটি 
পৃথিবী, জল, ৫ভজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যে থাকে । স্পর্শ তিন প্রকার-- 
শীতম্পর্শ, উষ্ণম্পর্শ ও অনুষ্তাশীতম্পর্শ । আবার অনুষ্ণাশীতস্পর্শ দুই প্রকার-_ 
পাকজ ও অপাকজ'। শীতলম্পর্শ জলে থাকে । উফ্কম্পর্শ তেজে থাকে । 
পাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ পৃথিবীতে থাকে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতম্পর্শ 
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বাম়তে থাকে । পৃথিবীবৃততিস্পর্শ পাঁকজ বলিয়। পাঁধিব স্পর্শমাত্রই অনিত্য। 
জলীয়, তৈজসীয় ও বায়বীয় পরমাণুর স্পর্শ নিত্য । দ্বণুকাদি দ্রব্যের স্পর্শ 

অনিত্য। পরমাণুর ও দ্বণুকের স্পর্শ, ঘ্রাণ, রসন, চক্ষু ও ত্বক এই চারিটি 

ইন্ড্রিয়ের স্পর্শ অতীন্দ্রিয় ব। ত্বগিক্জিয়ের প্রত্যক্ষ ষোগ্যবিষয় নহে । রূপ, রস, 

গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ__মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট দ্রব্যে সমবায় সন্বন্ধে 

বৃত্তিমান্ হইয়া উত্ভৃত হইলে প্রত্যক্ষযোগ্য বিষপ্ন হয় । এই নিমিত্তই বিশ্বনাথ 

কারিকায় বলিতেছেন-_উত্ভৃতস্পর্শবিশিষ্ট ও উদ্ভৃতস্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ 

যোগ্য বিষয় হয়। রূপ ও রূপত্ব নীলত্বাদিভিন্ন যাহ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের 

যোগ্য বিষয়, তাহা ত্বগিক্দ্রিয়েরও প্রত্যক্ষ যোগ্যবিষয় । চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের মত 

ত্বগিক্দ্িয়জন্দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও উদ্ভূতরূপই কারণ, কিন্ত অনুভ্ূতরূপ কারণ 
নহে ॥ ৫৬ ॥ 

তক্প,বলি। তক্জু.ল-জ্নহানব্রভ্য জন্নী লীন্বহঃ | আওণি ভক্প.লধ্বহাঁদি হহাাি 

অনিল । ছৃঘাল্যহিলি। জঘলিন্ল ভনংতাহিঘিল্ল যন্ ল্বঞ্সী ঘীব্য, লনু অবিলিছিয- 

জযাদি সাঙ্বান্। নখ্বান্ন দ্বখন্ু-অহ্ঘাহ্তী শর ঙ্ঞুঘান্তা যুতআা তকা:, ঘন ছিয়ালআলঘী 

যীহ্যনুতীঘহ্ন, বনী সানা হত্যশখ:। অন্গাণি হিলিিযঅল্য-ভ্ম-সহযহীগদি ক 

ক্কাহআমূ। লখ্বান্ন অহ্থিহিন্লিযিজল্য-ভ্অসতযস্থী হন ক্কা্ঘাল্ | লল্ীলাভন্ত- নহ্িহিল্ছিয 

জল্য-লন্যসতযহ্ানানী কত ল ্ কাব্আমূ, সলাগালালানু। ক্ষিল্তু লাঙ্সসতহী মূ, 

জন্বাহালসব্স্থী ভ্নহাঁ: ক্ঞাহঘাল্, অল্ত্রয-যলিইকালু। শরহ্থিবিটিহযঅল্যলভ্যসত্তহানাল 

ক্রি ন্কা্আলিলি নল্? ল ক্ষি্িলু, আবদানুনি-হাতহুমিজ-লিহীম্বযুতআনং্ন লা সমীঅন্কনভত্তু। 

ভণহ্য জাহঘাবনি জাঘতরলিলি ন্বল্প। ত্রাঘীভ্নমিল্লিবলাসহআসঅক্লান। হুচজানভিহিলি- 
ন্, শল্ুঅভ্নহা হন লাঘলানু কার্ল | সলাযা অসব্যহ্থান শর হচ্তানলিহিতিত কি 

ল হান? লহ্দানূ সমা নহ্ঘা্মীলিত্র্ ত্রাস হ্হালীলি সহযযহ্দ অঙমলান্ শ্রামীহনি 

সতহত অঙত্র্ীন । নন্িহিন্রিযজল্য-ভ্স-সহযহ্ধালাল নল জনক, লতা ভনঘহ 

ইন্তুতল্। শ্রানতু-সনযাহক্েত্র মুহ্হাত ঘন, লবন িআাহিক্িলণি, জত্রন্থিন অহ্যানহিলাতান্ 

সহ্থী হীঘাহিত্যান্ত: ॥৬৫॥ 

উদ্ভৃতস্পর্শবিশিষ্ট দ্রব্য ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ স্পার্শন প্রত্যক্ষের যোগ্য 

বিষয় । স্পর্শত্বাদি সহিত উদ্ভূত স্পর্শও ত্বগিক্দ্রিয় জন্য স্পার্শনপ্রত্যক্ষের বিষয় 

বলিয়। পরিগণিত হয় । বূপভিন্ন ও কপত্বপীতত্বাদিভিন্ন যে সকল পদার্থ 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের ষোগ্যবিষয়, সেই সকল পদার্থ তৃবগিক্দ্িয়জন্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষেরও 

যোগ্যবিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়। তথাচ-_পৃথকৃত্ব ও সংখ্যা প্রভাতি যে 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১৫৯ 



সকল চতুর্দশ গুণ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়] পূর্বে কথিত হইয়াছে 
এবং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্য ব্যক্তিতে বর্তমান ক্রিয়া, জাতি ও সমবায় চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহার! অর্থাং পৃথকৃত্বসংখ্যাদি চতুর্দশ 

গুণ এবং তাদৃশ ক্রিয়!, জাতি ও সমবায় ইহার1 সকলেই তবগিক্দ্রিয়জন্য স্পার্শন- 

প্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়1 গ্রহণীয় । এখানেও অর্থাৎ ত্বগিক্ত্রিয়জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষেও 

রূপ কারণ। ত্বশিক্ভ্রিয়জন্বদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি স্পর্শের কারণত্ব এবং 

চক্ষুরিজ্জিয়জন্তাদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণত্ব স্বীকৃত হইলে গৌরব হয় 

বলিয়! লাঘববশতঃ বহিরিক্ত্রিয় জন্তাদ্রব্যপ্রত্যক্ষের প্রতি রূপের কারণতা স্বীকার 

করাই উচিত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“তথাচেতি”” গ্রন্থ । বহিরিক্ক্রিয় জন্য 

দ্রৰ্যপ্রত্যক্ষে রূপ কারণ। এই প্রাচীনমতে বায়ুস্পর্শের প্রত্যক্ষ হইলেও বায়ুর 
প্রত্যক্ষ হয় না, যেহেতু বাম়ুতে রূপ নাই, কিন্তু বায়ু অনুমেয় হয় । কিন্তু নবীন 

নৈয়ায়সিকগণ বলেন- বহিরিক্ট্রিয়জন্থাদ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে রূপকে কারণ বলিয়। 

স্বীকার করা যায় না, যেহেতু এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না অর্থাৎ 

বাম্থূতে উদ্ভৃতরূপের অভাব থাকিলেও বামুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় 
বলিয়া তোমার--প্রাচীন কথিত অন্বয়-ব্যতিরেকের অভাব পরিদৃষ্ট হয় । কিন্তু 

রূপ থাকিলে চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষ হয়, রূপ ন। থাকিলে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না এবং স্পর্শ 

থাকিলে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হয়, স্পর্শ না থাকিলে স্পাশনপ্রত্যক্ষ হয় না এইরূপ 

অন্বয়-বাতিরেকবশতঃ চাক্ষুষপ্রত)ক্ষের প্রতি রূপ কারণ এবং স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 

প্রতি স্পর্শ কারণ হয়। তোমার মতে--প্রাচীনমতে স্পর্শ থাকিলে বামুরও 
স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হইয়াই থাকে সুতরাং বায়ু অনুমেয় নহে। 

প্রাচীন নৈয়াক্সিকের আশঙ্কা_যদি বল বহিরিক্ক্রিয়জন্য-দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে 

কোন্ বস্ত কারণ হইবে ? কোন্ বস্ত কারণ হইবে না? অর্থাৎ কাষ্যাভাবের 

প্রতি কারণাভাব প্রযোজক এবং আকাশাদিতে বহিরিক্ভ্রিয়জন্যগ্রত্যক্ষাভাবে 

রূপাভাব ও স্পর্শাভাব প্রযোজক বলিয়! স্বীকৃত হইলে গৌরব হয়। কিন্ত 

বহিরিক্দ্িয়জন্য পদার্থপ্রত্যক্ষে রূপমাত্র কারণরূপে স্বীকৃত হইলে বহিরিক্দ্রিয় জন্য 

পদার্থপ্রত্যক্ষাভাবে লাঘববশতঃ একই রূপাঁভাবকে প্রষোজকরূপে স্বীকার করা 

উচিত । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__আত্মীতে অবর্তমান শব্দভিন্ন বিশেষ- 

গুণবত্বু উক্ত প্রত্যক্ষে প্রযোজক- কারণ হউক । আতআ্াতে অবর্তমান শবভিন্ন 

বিশেষগুণাপেক্ষ! ূপ লঘু বলিয়া! রূপ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয়। 

অতএব তোমার মতে বহিরিক্ড্রিয়জন্য দ্রব্য প্রত্যক্ষাভাবে আত্মাবৃত্িশব- 

১৬০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভিন্ন বিশেষ গুণীভাব প্রযৌজক হয় আর আমার মতে কিন্তু উদ্তুতরূপাভাব 
প্রযোজক । অতএব লাঘববশতঃ রূপ কারণ বলিয়ণ স্বীকৃত হয় । নবীনগণ 

বলেন-_ এরূপ বলিতে পার না। কারণ রূপের প্রত্যক্ষে কারণত্ব স্বীকার 

করিলে বাম্থৃতে রূপ না থাকায় ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বার বায়ুর স্পার্শনপ্রত্যক্ষের 
অনুপপত্তির আপত্তি হয়। যদি বল বায়ুর তাদ্ৃশপ্রত্যক্ষের অনুপপত্ি আমার 

অভিলষিত বস্ত, কারণ শব্দাদিহেতুর দ্বার! বায়ু অনুমিত হয়। এরূপ উক্তি 

অযুক্তি বলিয়! গণ্য হয়। যেহেতু লাঁঘববশতঃ উদৃভূতস্পর্শই বহিরিক্দ্িয়জন্য 
দ্রব্যপ্রত্যক্ষে কারণ বলিয়া স্বীকৃত হউকৃ। প্রভাতে উদ্ভৃতস্পর্শের অভা ববশতঃ 

প্রভার প্রত্যক্ষাভাবের আপত্তি ইষ্ট বা অভিলষিত বলিয়! স্বীকৃত হয় না কেন? 

অতএব “প্রভাং পশ্যামি” ইত্যাকারক প্রভাবিষয়কচাক্ষৃষপ্রত্যক্ষাত্ক জ্ঞানের 

মত “বাস্বুং স্পূশামি” ইত্যাকারক বাম়ুবিষয়ক জ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়। বামুরও 

প্রত্যক্ষ অবশ্যই সম্ভব হয়। সুতরাং*বহিরিন্দ্িয় জন্য দ্রব্যপ্রত্যক্ষমাত্রে রপ কারণ 

নহে ব। ্প্মও কারণ বলিয়। গণ্য হয় না। অতএব আত্মাতে অবর্তমান যে শব 

ভিন্ন বিশেষগুণ তাদৃশবিশেষগুণবত্তৃই উক্ত প্রত্যক্ষে কারণরূপে স্বীকৃত হয়। বায়ুর 

স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকারে বামুগত সংখ্যাদিরও স্পার্শনপ্রত্যক্ষত্ব স্বীকৃত হউক্। 
বায়ুও প্রভার একত্বসংখ্যা স্বীকৃত হইয়াই থাকে--“ইয়ং একা দীপপ্রভ1”ইত্যাকারক 

প্রভাগত-একত্বসংখ্যাজ্ঞানের মত “অয়মেকো বামু*রিত্যাকারক বামুগত একত্ব- 

সংখ্যার জ্ঞানও অবশ্য হইবেই । কোনস্থানে-_ যেখানে একজাতীয় ছুইটি বায়ুর 

প্রবাহগত পরম্পর সংমিশ্রণ থাকে না, ভেদ থাকে, সেখানে বায়ুগত দিত্বাদি 

সংখ্যার উপলব্ধি হয় । আবার কোন স্থলে--যেখানে একজাতীয় দুইটি বায়ুর 

প্রবাহগত পরম্পর সংমিশ্রণরূপ দোষ থাকে, ভেদ থাকে ন' এইজন্য সেখানে 

বায়ুগত দ্বিত্বাদিসংখ্য। ও পরিমাণ।দির বোধ উৎপন্ন হয় না। এই কথা বলেন ॥৫৬॥ 

নল্সাভনহী (€) জলীযীলী ললজা মালল্কাহজাম্। 

মলীসান্ত" ভূ ভু:লিক্ল্রা ইঘী মলি: স্চলি: ||।। 
মনের সহিত ত্বগিকন্দ্রিয়ের সংযোগ জ্ঞানের কারণ অর্থাৎ মনের সহিত 

ত্বগিক্দিয়ের সংযোগ হণ, পরে ত্বগিক্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সংযোগ হইলে জ্ঞান- 

সামান্তের উৎপতি হয় । সর্ববশরীরব্যাপী বায়ুই তবশিন্দিয়স্বরূপ । সুখ, হুঃখ, 

ইচ্ছা, ছেষ, জ্ঞান ও যত ইহার] মনোরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষযোগ্যবিষয় অর্থাং 

মানসপ্রত্ক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়৷ অভিহিত হয় ॥ ৫৭ ॥ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬১ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১১ 



ব্রন্বীহি । ব্ভ.লনংব্থীবী ব্বানঘালান্সক্কাগলিঅগ্; | কি লস সনাঘামূ? 

স্ুমিন্তান তন্ন নথ ভ্বহীললি নর্ধনানন দনবা স্ালাজললনিদি | নন্তু ভুমি 

ক্রি স্বাল মনিচ্ঘজি- অন্ুমঅন্ধণ হনে ভা? লাম্ব: অন্তুমলভালনঘুলানাতূ। 

অখাছি সঅগ্থী ঙ্ঞহাহিনা অন লন:অ্রথীযহ্স ইন্তুজ্নানূ, লহ্লানাউন্ন ল ল্থাগ্ুনাহিঢন্যহানূ। 

হ্বালাইহনাতাইল নল নালব সবঅহাল্, হ্বানাহামান নন আবনলী5দি ল সন্মহ্ামিলি। হন 
ভামিক্লালালাত্রাইত্র লান্তুনিলি:, ঝাহ্হ্যস্বানাানাহ লীঘলিলি:) দহ্ষ্বালাধান্বাহ ল 

হাহণীঘ হতন্তুলত-ঘালব্ভুআলাৰ লান্তুলত: | ভহুতীঘন্কাবানান্ল ল ভনহঘআালূ। কীতমূ। 
্তস্বুমিসাক্কাভীন্ঘন্নভল্া হিভ্যন্বীংনুহল্টীনাবদলহন্ন সবহাজ্নসবক্লালূ, লহলীক্রিযন 
লালানাতনৃ, ভ্রমুমিসান্ক্কাউ লিভিলন্বকণন্কনন নিল জাঘব হজ্সসাদি সলাঘাধাভ্রানু। 

অগখ্ধ হ্বানলান িভ-লন:অতীবাহস অহি কাহআতন, ভহা হাবন-নাহনাহি-দত্ন্ান্কা্ত 

ত্রান্নসতহা বসান, শিনয-তনজ্্ভযীবাহস ততভ-লল:ভঘীবাহস ন্ন আলাল, ঘহ্ভনহ- 

সলিন্র্ঘাইকলনি ত্রাল ক্াহিলি। অঙ্গ নন্নিনু দৃতলাকিত্তুল্বআা তভ-ললঃঅঁখীবাহ্ত 

হ্বালন্তরন বিভ ন্বানাহিভালব্ঘা: হনাখলাহি-সলিনল্ঘক্জলমন্ত্ননা্তুবীঘাল্ কবড্যল্ল 
হুলি। অন্থীত্ত ভ্তঘত্ন্ত্তী্ানূ ন্বহমলল:ভঘীবাভয নকন্তু ককত্যনূ ল্রা ককচঅবী। 

ন্নাহ্ণাৰি সজহীকাক্উ ত্বভ.লন:অতীবালানাংত্রান্সঅহামিনি শরহুল্তি | 

মলীসান্ানিলি। ললীজঅল্য-সঅহ্কনিনঘ হক: । লনিহানম্, হ্কলিষল: | ঘন 

গ্তজত্ঃজহিকিলণি ননীসান্থান্ | ঘ্ননাবলানি ললাপাঙ্থা:, কিক্তু মলীলালং্গ শীন্বহ 

হবনন দুলসুকতাহুললীত: ॥এ৩। 

ত্বচসংযোগইতি। ত্ৃজ্মনঃসংযোগ জ্ঞানসামান্যের অর্থাং জন্জ্ঞানমণত্রের 

প্রতি কারণ। আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয়, মন আত্মার দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় 

বলিয়৷ মনের সহিত আত্মার সংযোগের পর আত্মার ইচ্ছানুসারে মন তং তৎ 

ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, সেই ইন্ছ্রিয় স্বকীয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হয়। 

সেই বিষয়ের যে অংশে সেই ইন্ড্রিয়ের সংযোগ হয়, বিষয়ের সেই অংশে 

আলে।কসংযোগ ও উত্ভৃতরূপ থাকে, তখন আত্মাতে সেই বিষয়ের জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। জন্যজ্ঞানমাত্রের প্রতি ত্বজ্মনঃসংযোগের কারণত্ব স্বীকারে প্রমাণ 

কি? এরপ্ শঙ্কা করিতে পার না কারণ সুযুপ্তিকালে মন পুরীততনাড়ীতে 
অবস্থান করে, পুরীতৎনাড়ী নির্বাতহেত উহাতে বায়ু প্রবেশ করিতে পারে 

না। অতএব সুষূপ্তিকালে পুরীতৎনাড়ীতে অবস্থানকালীন মন বায়ুস্বরূপ 

ত্বগিন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে না বলিয়। তখন কোন জ্ঞান উৎপন্ন 

১৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় না যেহেতু কারণাভাবে কাধ্যোৎপত্তি হয় না; সুতরাং ইহার দ্বারাই 

প্রমাণিত হয় যে ত্বত্মনঃসংযোগই জ্ঞানসামান্তের প্রতি কারণ । 

সুযৃপ্তিকালে মন যেখানেই থাকুক না কেন, সৃযুপ্তি অবস্থায় যখন কোন 
জ্ঞানেরই উৎপত্তির সম্ভাবন! নাই তখন ত্ৃজ্মনঃসংযোগের উপপত্তির প্রয়োজন 

কি? যদি বল সুধুপ্তিকালে কোন্ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে? অনুভবাতক জ্ঞান 

হইবে £ না, স্মরণাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হইবে £ প্রথম অর্থাৎ অনুভবাত্মকভ্ঞান 

সুুপ্তিকালে উৎপন্ন হয় না । যেহেতু তখন অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী অর্থাং 
কারণকৃট ব) কারণের বস্তসমুহ থাকে না। তথাহি-_স্ৃযুপ্তিকালে মন থাকিলেও 
মনের সহিত ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হয় না, এবং মনঃসংযুক্ত-ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের 

ংযোগ হয় না, এবং তাদৃবশ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত বিষয়ের অংশে আলোকসংযোগ ও 

উদ্তৃতরূপ থাকে না । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_সৃযুপ্তিকালে জ্ঞানের কারণ- 

কৃটেন অভাববশতঃ কাধ্যভূত চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষাআআক অনুভবরূপজ্ঞান উৎপন্ন 

হয়না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_চক্ষরাদির সহিত মনঃসংযোগ প্রত্যক্ষের 

প্রতি হেতু, আর মনঃ আন্তরিক্দ্রিয় এবং জ্ঞান, সুখ ও ছুঃখাদি হইল আন্তরবিষয় 

বা বস্ত। সুতরাং মন স্বগ্রাহা জ্ঞানাদিবস্তর প্রত্যক্ষসাধন। অতএব বিশ্বনাথ কর্তৃক 

প্রত্যক্ষে চক্ষুরাদির সহিত মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হওয়ায় সুষৃপ্তিকালে 
তাদ্শকারণের অভাববশতঃই কাধ্যভূত চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ উৎপন্ন হয় না। 

মনঃ আক্তরিক্্রিয়,। আর জ্ঞান, সুখ ও দুঃখাদি আন্তরবস্ত । স্বৃতরাং মন 

স্বকীয় গ্রাহ্য জ্ঞানাদিবস্তর প্রত্যক্ষদাধন। সৃষুপ্তিকালে আন্তরবস্ত জ্ঞানাদির 

অভাব থাকায় মানসপ্রত্যক্ষও সম্ভব হয় না। এবং জন, ইচ্ছা, যত্ব, সুখ 

প্রভৃতি আন্তরবস্তুসমূহের অভাববশতঃ আরও প্রত্যক্ষ হয় না । এবং আন্তর- 

বস্ত ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাবহেতুই অনুমিতি হয় না। সেইরূপ সাৃশ্যজ্ঞানের 

অভাব থাকায় উপমিতি হয় না। এবং এ মুক্তি অনুসারে পদজ্ঞানের অভাব- 

বশতঃ শাব্ধ উৎপন্ন হইতে পারে না। এইভাবে অনুভবাত্মক জ্ঞানের সামগ্রী 

না! থাকায় কোন অনুভবাম্মক-জ্ঞান উৎপন্ন হয় না । সুধুপ্তিকালে স্মরণাত্মক- 

জ্ঞানও উৎপন্ন হয় ন'। স্মরণাত্মক-জ্ঞানের অনুরোধে সংস্কারের উদ্্বোধক 

কল্পন1! করিতে হয় । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- সুবুপ্তিকালে সংস্কারের 

উদ্্বোধক না থাকায় ম্মরণাত্মক-জ্ঞাণের উৎপত্তি হয় না। এবূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু সুযৃপ্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে সমুৎপন্ন ইচ্ছা দিজ্ঞানমাত্র- 
ব্যক্তির এবং সেই জ্ঞানব্যক্তির সম্বন্ধে আত্মারও প্রত্যক্ষত্বের আপতি হয়। 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৩ 



সুযুপ্তির প্রাক্কালে উৎপন্ন জ্ঞানাদি অতীন্দ্রিয় এই বিষয়ে কোন প্রমাণ 
পরিলক্ষিত হয় ন1। সৃযুপ্তির প্রাকৃকালে বা পৃবর্বক্ষণে নির্বিকল্পক জ্ঞানমাত্র 
নিয়মতঃ সমুৎপন্ন হয় এ বিষয়েও কোন প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না । জদ্বাজ্ঞান- 
মাত্রের প্রতি তৃজ্মনঃসংযোগ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে রাসনপ্রত্যক্ষকালে ও 

চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে তবগিক্দ্রিয়জন্ব প্রত্যক্ষ বা স্পার্শনপ্রত্যক্ষ হউক্। যেহেতু তখন 

দ্বাচ্প্রত্যক্ষের কারণ বিষয়ত্বকূমংযোগ ও তৃজ্মনঃসংযোগ এই উভয় আছে অর্থাৎ 

ত্বস্থনঃসংযোগ সেই সময়ে অবশ্যই আছে, যেহেতু উহা জ্ঞানসামান্যের প্রতি 

কারণ, আর বিষয়ের সহিত ত্বশিন্ত্রিয়ের সংযোগও সকল সময়েই আছে, কারণ 

ত্বগিক্ত্রিয় সর্ববদেহব্যাপী বলিয়। পৃথিব্যাদিবিষয়ের সহিত রসনাদিসংযোগ- 

কালেও--সকল সময়েই শারীরিকত্বকূসংযোগের সম্ভব হয় ত্বস্বানঃসংযোগের 

কারণত্বাস্বীকারে রসনাদিপ্রত্যক্ষ না হউক্, যেহেতু তুমি জন্য জ্ঞানসামান্যের 
প্রতি তৃত্মনঃসংযোগের কারণতা স্বীকার করিয়াছ-_ইহাই উক্ত গ্রন্থের ভাবার্থ । 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, স্পার্শনপ্রত্যক্ষের সামগ্রী, বা রাসনপ্রত্যক্ষের 

সামগ্রী ইহাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধবশতঃ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান, স্পার্শন- 
প্রত্যক্ষাত্ম কজ্তান বা রাসনপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ইহাদের মধ্যে কোন একটি জ্ঞানও 

না হউকৃ। 

এই পূর্ববপক্ষকল্পে ত্বত্মনঃসংযোগকারণবাদী বলিতেছেন--সুযুপ্তিকালে 

জানের অনুধপত্তি' দ্বারা বা জ্ঞানাভাবের উৎপত্তি দ্বারাই জন্জ্ঞানসামান্যের 

প্রতি ত্বত্মনঃসংযোগের কারণত্বসিদ্ধ হইলে পর--চাক্ষুষসামগ্রী ও স্পার্শন- 

সামগ্রীর বর্তমানকালে কেবল চাক্ষুষেরই অনুভব হয়। সুতরাং এই অনুভবের 
অনুরোধবশতঃ চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষ সামগ্রী স্পার্শনাদিপ্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক এইরূপ 
কল্পিত বা অনুমিত হয় । 

কিন্ত অন্যে অর্থাৎ মিশ্রসন্প্রদায়-সুধুপ্তির অনুরোধে অর্থাৎ সুযুপ্তিকালে 
জ্ঞানের অনৃৎংপত্তির অনুরোধে চর্মমনঃসংযোগ জন্থজ্ঞানসামান্তের প্রতি 
কারণরূপে কঙ্জিত হয়। ' স্বৃতরাং স্ুযুপ্তিকালে জন্যজ্ঞানসামান্তর কারণ 

চর্মমনঃসংযোঁঠা না থাকায় তংকালে জ্ঞানের অনুৎপত্তি হয় । চাক্ষুষাদি প্রত্যক্ষ- 

কালে পূর্বেবাক্ত স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপতি হয় না এবং চাক্ষুষাদিপ্রত্যক্ষকালে 
চম্মমনঃসংযোগ থারিিলেও তখন ত্বকৃমনঃসংযোগ না থাকায় ত্বাচগ্রত্যক্ষ হয় 

নাএই কথা বলেন। ত্বকৃ শবের অর্থ_-সবর্বদেহব্যাপী বাস, কিন্তু চর্ধ 
শকের অর্থ উহা! নহে। চর্ম (০/ ত্বক 11101 1৪ বাহু )। 

১৬৪ ভাষাপব্রিচ্ছেদ ও কারিকাবলশ 



মনোগ্রাহ ইতি । মনোজন্য প্রত্যক্ষের বিষয় অর্থাং মানসপ্রত্যক্ষের 

বিষয় । মতি শবের অর্থ জ্ঞান । কৃতি শব্দের অর্থ যত্ব। সৃখত্ব ছৃঃখত্ব গ্রভৃতিও 

মানসপ্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় । এবং আত্মা-_জীবাত্মাও মানসপ্রত্যক্ষের 

যোগ্য বিষয় । মন আত্তরিক্ড্িয়, জ্ঞান, সুখ গ্রভৃতি গুণসমূহও আত্তরবস্ত । 

এই আত্তরিক্দ্রিয় মনের দ্বার! জ্ঞানাদি আত্তর গুণাশ্রয় আত্ম! প্রত্যক্ষ হয়। 

এইজন্য আআ! হইল মানসপ্রত্যক্ষের বিষয় । বূপম্পর্শাদি গুণসমূহ বাহ্যবস্ত 
বলিয়৷ উহার! চক্ষুরাদিবাহ্যন্দ্রিয় দ্বার! প্রত্যক্ষ হয় বা এইজন্য রূপাদিগুণসমূহ 

চক্ষরাদিবাহ্ান্দ্িয়ের প্রত্যক্ষযোগ্য বিষয় বলিয়। কথিত হয়। বূপাদি বাহা- 

গুণসমূহ আত্মাতে থাকে ন৷ বলিয়। আত্ম চক্ষুরাদি বহিরিক্দ্িয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য 

বিষয় নহে ইহাই “মনোমাত্রস্যগোচর” এই গ্রন্থের অর্থ । এই গ্রন্থের অর্থ 

গ্রন্থকার পূর্বেবাক্ত ৫০ সংখ্যক কারিকায় বলিয়াছেন। এইজন্ত এখানে আর 

কথিত হইল না॥ ৫৭ ॥ 

সান অলিচ্লিন্বক্ার্থ লহুবীল্রিঘলিত্ঘল | 
নৃত্ৰ অভুনিঘ ইন্তুহিন্লিন কতা ললস্ ৭41 

প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্ অর্থাং প্রমার করণই প্রমাণ বলিয়া অভিহিত 

হয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিপ্রকার প্রমীণের মধ্যে 

প্রত্যক্ষ প্রমাণের পরিচয় গ্রন্থকার প্রথমেই দিয়াছেন। অনুমানাদি প্রমাণ 

অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রাধান্য সর্ববসম্মত, যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ অনুমানাদি 
প্রমাণের উপজীব্য এবং অনুমানাদি প্রমাণ প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন। অনুমান 

ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহ! সহজেই বোধিত হয় । যেব্যক্তি 

বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ প্রত্যক্ষ জ্ঞানবান্ তাহাকে আপ্তব্যাক্ত বলে, সেই আপ্ত- 

ব্যক্তির বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত হয় । অত্তএব শব্দপ্রমাণ অপেক্ষা! 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। 

প্রত্যক্ষজ্ঞানকরণং প্রত্যক্ষপ্রমাণম্। যেকাধ্যের যে কারণটি ব্যাপারকে 

দ্বার করিয়া! কাধ্যের জনক হয় তাহাকে করণ বলে । যেমন রাম কুঠারের দ্বার! 

বৃক্ষচ্ছেদন করিতেছে । এখানে কুঠার হইল করণ, বৃক্ষ কুঠারসংযোগ হইল 

ব্যাপার এবং ছেদন হইল কাধ্য। সেই অনুম্ানস্থলে ব্যাপ্তি হইল করণ বা 

প্রমাণ, পরামর্শ হইল ব্যাপার, অনুমিত হইল কাধ্য । অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তিজ্ঞান 

হইতে পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবং এই ব্যাপ্তিজ্ঞান পরামর্শজ্ঞানকে ছার করিয়া 

অনুমিতির জনক হয়। পরামরশজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়] ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য যে 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৬৫ 



অনুর্মিতি দেই অনুমিতির জনক হয়, এইভাবে “তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকো 
হি ব্যাপারঃ” বাপারের লক্ষণার্থ কথিত হইয়াছে । প্রতি--বিষয়ং প্রতি অক্ষং 

ইঞ্জিয়ং ইতি প্রত্যক্ষম্ অর্থাৎ বিষয়োপলন্ধি জন্য মনঃসংমুক্ত ইন্দ্রিয় অর্থের__ 

বিষয়ের প্রতিগমন করে বা বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়! যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় 

তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। উপমিতিতে সাদৃশ্যজ্ঞান করণ, আর অতিদেশবাক্য 

স্মরণ প্যাপার। শাববোধে--পদজ্ঞান করণ আর পদার্থ ম্মরণ ব্যাপার । 

ইত্্রিয়ার্থসন্নি কর্ষজন্থাজ্ঞানং প্রত্যক্ষম্ । ইন্ড্রিয়ং অর্থেন সহ সংবধ্যতে অর্থাৎ 

অর্থের_স্ব স্ব গ্রাহা বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ বা সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 

জ্ঞানই প্রত্যক্ষজ্ঞান। যথা ঘটাত্মক বিষয়ের সহিত চক্ষুরিক্দ্িয়ের সংযোগরূপ 

সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ দ্বারা উৎপন্ন ঘটজ্ঞানই ঘটের প্রত্যক্ষজ্ভান। অন্থাত্রও এইভাবে 

বুঝিতে হইবে । “ইন্দ্রিয়ার্থ সন্নিক্” এখানে ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য এবং সহ 

শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অর্থের__বিষয়ের অপ্রাধান্য বোধিত হয় । এইভাবে 

“আত্মা মনস। সংযুজ্যতে” আত্মা মনের সহিত সংযুক্ত হয় এখানে আত্মা 

প্রধান এবং মন অগ্রধান, এইজন্যই মন আত্ম! দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হইয়! আতআার 

ইচ্ছানুসারেই মন সেই সেই ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, এবং মনঃসংযুক্তইক্ত্িয় 

বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলে তদ্বিষয়ক উৎপন্ন জ্ঞান আত্মাতে বৃত্তি করে । 

এ বিষয় পূর্বেব সবিশদ কথিত হইয়াছে । 

ভ্রাণ, রসন, চন্ষুঃ, ত্বকৃ ও শ্রবণ এই পাঁচটি বহিরিক্দ্রিয় এবং মন অন্তরিজ্ত্িয় | 

বাহা ও আত্তর পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির জন্যই উভয়বিধ ইন্দ্রিয় অনস্বীকাধ্য 

বস্ত। এই কারণেই উক্ত ছয়টি ইন্দ্রিয়কে জ্ঞানেক্দ্রিয় বলে । বাকৃ, পাখি, 

পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্শেন্দ্রিয় বলিয়া স্বীকৃত। বাকৃ--কথ। বলা, 

পাণি__বস্ত গ্রহণ করা, পাদ- গমন করা, পায়ু-মল ত্যাগ কর], উপস্থ-_ 

মূত্র ত্যাগ করা । এইগুলি কর্মেন্রিয়ের কার্য্য। ন্যায় বৈশেষিকগণ-_জ্ঞানের 
উৎপাদককেই ইন্দ্রিয় বলিয়] স্বীকার করেন। কাধ্যের উৎপাদককে ইন্দ্রিয় 

বলিয়। স্বীকার করেন নাই। 

জ্ঞান দুই প্রকার- নিব্বিকল্পক জ্ঞান ও সবিকল্পক জ্ঞান। নিব্বিকল্পক 

জ্ঞানের অপরঞ্*মাম নিধ্বিষয়ক ব1 নিম্প্রকারক। আর সবিকল্পক জ্ঞানের 

অপর নাম সবিষয়ক বা সপ্রকারক। এই নিব্বিকল্পক জ্ঞান অতীন্ড্রিয়। 
নিধ্বিকল্পক ও সবিকল্পক জ্ঞানের পরিচয় পূর্বেব বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। 
এইজন্য এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না। 

১৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িিকাবলী 



ব্রাগাদি জানেজ্দ্িয় ছয়টি বলিয়। প্রত্যক্ষও ছয়প্রকার হইয়াছেস্্বাপঞজ, 
রাসন, চাক্ষুষ, স্পার্শন, শ্রাবণ ও মানস এই ছঙ়্ প্রকার প্রত্যক্ষে মহত্ব কারখ। 
ইন্দ্রিয় করণ বলিয়া! কথিত। এই ছয়টি ইঞ্জিয়ের মধ্যে চক্ষুরিন্তরিয়ই বিষয়ের 
প্রতি সাক্ষাৎ সন্বদ্ধে গমন করিতে পারে । অবশিষ্ট পাঁচটি ইন্ড্রিয় বিষয়দেশে 

গমন করে না। 

শব্দ ভিন্ন উদ্ভূত বিশেষ গুণের অনাশ্রয় হইয়1 জ্ঞান-কারণ-মনঃসংযোগে' 

আশ্রয়ভূত পদার্থই ইন্ত্রিয় নামে অভিহিত ॥ ৫৮ ॥ 
নহবযীবালন্লং ঘনু হব্াক্তাহক ঘত্তততাহ্িনিহাচত হাল ল অঙ্কললি, নুর 

তিহীনঘাহ ঘতুকবাইঙ্বীলাালাহ, নিহচতজক্তী নিহীঘতাহ্বানহত ভ্কাাতাণ । লখাদ 
সথদলী ঘত্ত-ঘত্রত্রধীনঘিচ্ভনাললবাঞ্তীন জ্বাল আবী, লিল লিত্নিককণন্রদূ। ল্ঘ ৭ 
সংহাল্। লশখান্থি- অহত্ভনানলব্যান্িষ্বানঙা। সত্যহা' ল অনলি, ঘন্ুলহ্' আলামীলি 

দংঘঘাণা। লঙ্গাব্লি হ্বাল সন্কাবীমূয শাভভব, স্বান ঘত্রবন ঘত্ুমূ। অঅ: সক্াহ: 

ব ঘূ নিহীনআলিত্তু্যবী । নিহীমতী অহ লিহীম্আাম্, হু নিহীন্বতলালল্ভহ্নিত্তুষল | 

নিহীমতানানভভ্ল্দসক্কাত্ জ্বাল ভ্িহাচন্ত-ন হাড্ভয়-স্ীপ ক্কাত্ঘাল্। লিকিল্ককণকী 

ঘহ্ত্রাহিন্ত ল সক্কান্ভবীন ঘব্ুলাহিন্রিহা5ভ-ঘত্রাহি-ন হাচ্তয়-লাল গ্বালী ল বজলতলি 

অন্নান্মসন্কাহন নন ঘন্তাহ্নি হাভণ্র-্ান ল ঙকননলি, আহ্যব্ঘ্ভীঘাষ্যলিহিকজ-নভাশ্ব 
হান কিস্িক্ল্দ-সকাহকব-লিঘলালু। লন্বভনলিলি | লভ্ঘসহ্যহী লহত্ন অলতাজ- 

অঙনল্টীন ক্কাহভাল্, লন্ঘলললালা বু-ন্কম্দ-বালাল্যালা সত্যহ্থী হআাসয-ঘলতাঘ- 

অকনল্ীন, লতয-লনল-ভলনলালা বুঘাতত-ক্ককমতআাভীলা সব্যস্ী হলাসব-বদজল-অললায- 

অচব্রল্থ্রল ক্রাহআালিলি । হত্লিযলিনি। অঙ্গাণ অভ.ভিঘ্ হংভখুমতযব । হল্লিযর্জ 

তত ন জালি:, দৃতিনীহলাহ্িলা ভাত্ব্ণলি। কিন্তু হাকলহীব্ধুন নিহীম-মুত্ালাসঘতন 

অলি গ্বানক্ষাতআ-লল:লঘীবাঞঘতনমু হু্ল্িততলল | আহ্লাহিআাঘআঘ-বত্সল্তমূ। 

তহলূললিহীন-ঘুতহ্য সীলবআানু-_হা্ইলইলি | হিহীন্স-ঘুআাহ। কঘাইহনবপ্্াহালি 
ঘঙলান্-_ত্মূবলি | তহুমুলংৰ ল জালি:, হ্যনজংনাহিলা ঝাত্ুত্ঘানি। ল ন্ন হান্বততানি- 

ল্যাচগ্র নালনীহ্মুললিলি ভ্বাভ্যম্) তব্মূলজঘত্াহিলা ল্লা্্মাী অলক্ঞবতান্ুনলী: | 
কিল্তু হ্ন্বকতাহি-ন্যাচ্দ লানলানুহ্মূনত্র, হ্লানভুত্হতীভু-নততরল্। লীন ভতীবাহা- 

শ্রচ্যক্তি। লথান্ন হাভইলহীল্ল-যুতাঃ ভবীবাহিহন্নজৃহাহাঅচ্যত্যলী-_নিহামলি । 

ভ্রাতাহ্ত্রাআাঘ-__লিহীচ্যহ্ভ্তদ্ | হুল্িঘাভখত্র-দ্বিঘঘর্তজীবাকসাঘি সান্না লব সব্যহ্থা- 

অলন্কং্রাহিল্ছিযানযণ-আাহথাঅ, লীন জ্কান্তান্ী জঘামানসত্যদ্থী অঙ্ষিকর্ম ঘত্ুক্লযা 

ক্কাহীমূল-্মহ'অমীযাাসঘত্ জ্কাক্তাইপরহ্তান লনংঘহ্ম্। হ্বানকহঘালিত্সঘি 

প্রত্যক্ষধগুম্ ১৬৭ 



অহ্নাহতাধত | ক্ছহতলিলি। অভাঘা্থ ক্কাত্ণা ক্ততাল। আসাপাহতাত্ম্ ভ্যানাহ- 

অত্রমূ 4৫) 

প্রত্যক্ষজ্ঞান ছুই প্রকার-_নিধ্বিকল্পক ব1 নির্বিবিষয়ক বা! নিম্প্রকারক জ্ঞানও 

সবিকল্পক বা সবিষয়ক বা সপ্রকারক জ্ঞান। বিকল্প শবের অর্থ_বিশেষণ। 

বিকল্পরতি বস্ত ষং তদ্ বিকল্পকম্ অর্থা কোন বস্তকে যে বিশিষ্ট করে তাহাকে 

সবিকল্পক--বিশেষণ বলে । বিশেষণরহিত বস্তর স্বরূপমাত্রকে যে জ্ঞান বিষয় 

করে সেই জ্ঞানই নিব্বিকল্পক । যে জ্ঞান নিজের বিষয়তৃত বস্ততে বা পদার্থে 

কোন বিশেষণের সম্বন্ধকে অবগত করায় না, কেবলমাত্র সেই পদার্থের স্বরূপ- 

মাঁত্রকেই বিষয় করে সেই জ্ঞানের নাম নিব্বিবিকল্পক | ঘটপটাদি স্থলে ঘটপটাদি 

দ্রব্যের জ্ঞানকে বুঝাইবার জন্য ঘটপটাদি শব্দ উল্লিখিত হয়। কিন্তু নিধ্বিকল্পক 
জ্ঞানস্থলে পদার্থের বা'বিষয়ের বোধক বা জ্ঞাপক শব্দ উল্লিখিত হয় না। 

যেমন কোন অজ্ঞান শিশুর কোন বিষষ্কের প্রত্যক্ষের পর সে উক্ত প্রত্যক্ষাতক- 

জ্ঞানকে অপর ব্যক্তির নিকটে প্রকাশ করিতে পারে না ব৷ প্রকাশ 

করিবার মত বোধশক্তি নাই সেইরূপ কোন ব্যক্তির নিব্বিকল্পক জ্ঞান হওয়ার 

পর সে ব্যক্তি এ জ্ঞানকে অপরের নিকট প্রকাঁশ করিতে পারে না। তাহার 

কারণ হইল এই যে-_জ্ঞানের বিষয়ভূত বস্তুর বাচক শব্দই জ্ঞানপ্রকাঁশের 

সহায়ক বা বোধক হয়। জ্ঞান যেভাবে স্ববিষয়কে বুঝাইয়! দিতে সমর্থ হয়। 
শব্দও সেইভাবে স্বজ্তানের বিষয়কে বুঝাইয়। দিতে সক্ষম হয়। সেই শব দ্বার! 

সেই জ্ঞান অপরের নিকটে প্রকাশিত হয় । শব্দ দ্বারা সকল সময়েই বিশিষ্ট 

বস্ত বোঁধিত হয়, তবে অবশিষ্ট বা বিশেষণরহিত বস্তু শব্দ দ্বার৷ বোৌধিত ব1 

জ্ঞাত হওয়া যায় না। নিধ্বিকল্পক জ্ঞান বিশিষ্ট বস্তকে বুঝাইতে সমর্থ হয় 

না। এইজন্য নিব্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়ভৃত বস্তর বোধক বা জ্ঞাপক কোন শব্দ 

না থাকায় কোন ব্যক্তি নিব্বিকল্পক জ্ঞানকে অপরের নিকটে প্রকাশ করিতে 

পারে না। ঘটত্বাদি ঘটাদির বিশেষণ, ঘটাদি শব্দ ঘটত্বাদি বিশেষণকে না 

বুঝাইয়! কদাপি ঘটাদি স্বরূপমাত্রকে বুঝাইতে সমর্থ হয় না। অথচ নিব্বিকল্পক 
জ্ঞানে ঘটত্বাদিরূপ বিশেষণ বঞ্জিত ঘটাদিস্বরূপমাত্রই বিষয় হয় । এই নিষ্ত্রই 

নিধ্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয় কোন শবের দ্বার! প্রকাশিত হয় না অর্থাৎ 

নিধ্বিকল্পক জ্ঞানের বিষয়কে বুঝাইতে সমর্থ কোন শব্দ ন। থাকায় নিব্বিকজ্জক 

জ্ঞান কোন শবের দ্বার! প্রকাশিত হয় না। যখন কোন দ্রব্যপ্রত্যক্ষজন্য সেই 

দ্রব্যের প্রতি চক্ষঃ উন্মিলিত কর] হয়, তখন সেই দ্রব্যের সহিত চক্ষুর সন্নিকর্ষ 

১৬৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ব1 সম্বন্ধ হয়, এ সন্নিকর্ষের দ্বার! প্রথমেই যে জ্ঞাঁনটি উৎপন্ন হয় সেই জ্ঞানের 

নাম নিব্বিকল্পক জ্ঞান। এই নিবিবকল্পক জ্ঞানে__-ঘটাদি, ঘটত্বাদি ও 
সমবায়াদি এই তিনটি বিষয় থাকিলেও ঘটত্বের আশ্রয্নরূপে বা বিশেষ্তরূপে 

ঘটের, ঘটে আশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বের এবং ঘট-ঘটত্ব এই উভয়ের 

সন্বন্ধরূপে সমবায়ের ভান হয় না। নাম-জাতি-ক্রিয়াদি সন্বন্ধবিহীন বিশুদ্ধ 

বস্তমাত্রই নিব্বিকল্পক জ্ঞানে ভাসিত হয় । ঘটের সহিত চক্ষঃসংযোগ, ঘটত্বের 
সহিত সংযুক্ত সমবায়, এবং সমবায়ের সহিত সংযুক্তবিশেষণতা, সন্নিকর্ষ একই 

সময়ে হওয়ায় ঘট, ঘটত্ব ও সমবায় এই তিনটি বস্ত স্বরূপতঃই নিব্বিকল্পক 

জ্ঞানে ভাগিত হয়। ঘটকে বিশেষ্তরূপে ভাসিত হইতে হইলে পূর্বে 

বিশেষ্কের স্বরূপজ্ঞীন আবশ্যক হয় । যদি বিশেষ্তের স্বরূপজ্ঞান ন! থাকে 

তাহ] হইলে ঘট বিশেষ্তরূপে স্বীকৃত বা বোধিত হয় না। এইরূপে বিশেষণরূপে 

ঘটতের ভানে বিশেষণস্বরূপের জ্ঞান অপেক্ষিত হয় । এবং এইভাবে সন্নিকর্ষ- 

রূপে সমবায়ের ভানেও সন্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষ অপেক্ষিত। এখানে সমবায়ের 

সম্বন্ধী হইল ঘট ও ঘটত্ব। সম্বন্ধের লৌকিক প্রত্যক্ষের প্রতি সম্বন্ধী দুইটির 

প্রত্যক্ষ কারণ । ঘট ও ঘটত্বের প্রত্যক্ষ না হইলে উহাদের সমবায় সম্বন্ধের 

প্রত্যক্ষ সম্ভব নহে। অতএব নিব্বিকল্পক জ্ঞানে বিশেষ্যতানামক বিষয়তা, 

বিশেষণতা নামক বা প্রকারতাখ্য বিষয়ত1, সন্নিকর্ষত1! বা সংসর্গতানামক 

বিষয়তার অভাব থাকে । সুতরাং বিশেষ্তাশুন্যঃ প্রকারতাশৃন্য ও সংসর্গতাশুন্যই 

নির্বিকল্কজ্ঞানের লক্ষণ__বিশেষ্য-বিশেষণ-সন্বন্ধানবগাহিজ্ঞানের নাম 

নিব্বিকল্পকজ্ঞান ৷ ন্যায়বৈশেষিকমতে-_-ঘট ও ঘটত্বের হৈশিষ্ট্যানবগা হিজ্ঞানই 

নিব্বিকল্পক | 

এইজন্যই বিশ্বনাথ নিব্বিকল্পকজ্ঞানের পরিচয় দিতেছেন-__“চক্ষুঃ-সংযোগা- 
দ্যনন্তর” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগাদির 
অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব 

হয় না। যেহেতু বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি-_-ঘটত্বাদিবিশিষ্ট ঘট ইত্যাকারক বিশিষ্ট 
জ্ঞানের প্রতি বিশেষণীতৃত-ঘটত্বাদি জ্ঞানের কারণতা সিদ্ধই আছে । অতএব 
পূর্বেব অর্থাং উক্তবিশিষ্ট বৃদ্ধির পূর্বে বিশেষণ ঘটত্বাদির জ্ঞান না থাকায় 

ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষঃসংযোগাদির অব্যবহিত পরক্ষণেই ঘটত্বাদিবিশিষ্ট 
ঘট ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। 

তথাচ যে জ্ঞানে_ প্রথমেই অর্থাৎ ঘটাদিবিষয়ের সহিত চক্ষুঃসংযোগের 

প্রত্যক্ষখগ্ুম্ ১৬৯ 



পরই বৈশিষ্ট্ানবগাহিজ্ঞান অর্থাৎ ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই উভয়ের পরস্পর 

সম্বন্ধরূপে সমবায়াদি সম্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, উক্ত সন্বন্ধের জ্ঞান না 

হওয়ায় সমবায়াদিসন্বন্ধে ঘটাশ্রিতরূপে বা বিশেষণরূপে ঘটত্বাদিরও জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না । এবং ঘটত্বাদির জ্ঞান না হওয়ায় ঘটত্বাদির আশ্রয়রূপে বা 

বিশেষ্যরূণে ঘটাঁদির জ্ঞানও উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইজ্ভান বা তাদ্শ 

জ্ঞানই নিব্বিকল্পকজ্ঞান বলিয়! অভিহিত হয়। এই নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত)ক্ষ 

হয় না। যেহেতু সমবায়াদি-সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের প্রতি ঘটাদি ও ঘটত্বাদি এই 

সম্বন্ধী দুইটির প্রত্যক্ষে কারণ হয়, যেহেতু সম্বদ্ধের জ্ঞান ন৷ হইলে সম্বন্ধিদঘয়ের 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ইহা অনুভবসিদ্ধ বস্ত । অতএব বিশেষ্য, বিশেষণ ও সম্বন্ধের 

অনবগাহিজ্ঞানের অর্থাৎ যে জ্ঞানে বিশেষ্ঠ, বিশেষণ ও সন্বন্ধ এই পদার্থত্রয় 

স্বস্ব-পরিচয়রূপে জ্ঞাত হয় নাই সেই জ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পকজ্ঞান। অতএব 

বিশেষ্য, বিশেষণ ও সন্বন্ধের অনবগাহিজ্ঞানের নাম নিব্বিকল্পকজ্ঞান। এই 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। বৈশেষিকাঁচার্ষ্য-বিশেষ্য, বিশেষণ ও 
সম্বন্ধে অনবগা হিজ্ঞানকেই বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞান বলিয়। অভিহিত করিয়াছেন 

এইজন্য তিনি বলিলেন--তথাহি বৈশিষ্ট্যানবগাহিজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না। 

যেহেতু “ঘটমহংজানামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায়ই 
জ্ঞানের প্রত্যক্ষহেত । যেজ্ঞানের অনুব্যবসায় নাই সে জ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় 

না। ঈশ্বরজ্ঞানভিন্ন সকল জ্ঞানের অনুব্যবসায় নামক জ্ঞানের ছার প্রত)ক্ষ 
হয়। কিন্ত অনুব্যবসায়াত্মকজ্ঞানের দ্বার। নিব্বিকল্পকজ্ঞানের প্রত্যক্ষ হয় না । 

যে জ্ঞান কেবল বিষয়কে প্রকাশিত করে সেই জ্ঞানকে ব্যবসায়জ্ঞান বলে । 

ব্যবসায় হইল একটি বিশিষ্ট জ্ঞান। যেজ্ঞান ব্যবসায়াত্মকজ্ঞানকে বিষয় 

করে, সেই জ্ঞানের নাম অনুব্যবসায় | যে জ্ঞান ব্যবসায়জ্ঞানের উৎপত্তির 

পরক্ষণে উৎপন্ন হইয়] ব্যবসায়জ্ঞানকে প্রকাশিত করে, সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানই 

অনুব্যবসায় বলিয়া কথিত হয়। 

«“অয়ং ঘট$”__ ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পরক্ষণে 

“অহং ঘটমিমুং জাঁনামি” ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি ইত্যাকারক অনুব্যবসায় 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এই অনুব্যবসায়ে অহং পদবাচ্য আত্মা, ঘটজ্ঞান ও ঘট বিষয় 

হয়। এই অনুব্যবসায়ে আত্মাতে জ্ঞান প্রকার হইয়া, জ্ঞানে ঘটগপ্রকার হইয়। 
ও ঘটে ঘটত্বপ্রকার হইয়া ভাসমান হয় । অর্থাৎ অনুব্যবসায়ে যেমন আত্মা 

বিশেষ্যরূপে ভাসিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান আত্মাতে বিশেষণবরূপে ভাসিত হয় ; 

১৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জ্ঞানবিষয়ক ঘট জ্ঞানের বিশেষণরূপে ভাসিত হয়, আর ঘটত্ব ঘটের বিশেষণ- 
রূপে ভাসিত হয়। জ্ঞানভিন্নস্থলে প্রকার বিশেষণ বলিয়! কথিত হয়। 
“ঘটবিষয়ক জ্ঞানবান্ আমি” ইত্যাকারক অনৃব্যবসায়জ্ঞানে ঘট বিশেষণ 
হইয়াছে, ঘটাংশে ঘটত্ববিশেষণ হইয়াছে । অতএব বিশেষণের যে বিশেষণ 
তাহাকে বিশেষণতাবচ্ছেদক বলে। বিশেষণতাবচ্ছেদক ঘটতাদিপ্রকারক- 
জ্ঞান_-“অয়ং ঘটঃ” ইত্যাকারক ব্যবসায়জ্ঞান বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহিজ্ঞানের-- 
অনুব্যবসার়জ্ঞানের প্রতি কারণ হয়৷ নিব্বিকল্পকজ্ঞানে ঘটত1দি প্রকার হয় নাই 
এইজন্য ঘটত্বাদিবিশিষ্টঘটা দি--বৈশিষ্ট্যের অর্থাৎ সন্বন্ধের ভান নিিবিকল্পক- 
জ্ঞানে সম্ভব হয় না। 

যে ধন্মি এক বস্তকে অপর বস্তু হইতে পৃথক্ করিয়া দেয়, সেই ধর্মকে 
অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক ধন্ম বলে। আর যে সকল ধর্মকে প্রকারতার অবচ্ছেদক- 
রূপে স্বীকার করা যায় না অনবস্থাভয়বশতঃ। সেই ধর্মসমূহকে অখণ্ড বা 
অবিভাজক উপাধি বা ভেদকধন্ম বলে । যেমন ভাবত্ব, অভাবত্ব, প্রতিযোণিত্ব 

প্রভৃতি । ঘটত্বাদি অপ্রকারক ঘটাদিবিশিষ্টজ্ঞানেরও উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

যেহেতু ঘটত্বজাতি ও ভাঁবত্বাদি-অখণ্ডোপাধি ভিন্ন সকলপদার্থবিষয় কজ্ঞানে 
কোন একটি ধর্মবিশেষকে প্রকার বলিয়। অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । অর্থাৎ 

ঘটাদিজ্ঞানে যেমন ঘটত্বাদিজ্ঞানের অপেক্ষা করে, সেইরূপ ঘটত্বাদিজাতিও 

অভাবত্বাদি অখগ্ডোপাধি বিষয়কজ্ঞানে ঘটত্ব-অভাবত্বাদি-ধর্মজ্ঞানের অপেক্ষা 

স্বীকার করিলে অনবস্থাদোষ হয় বলিয়া তাদৃশস্থলে স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত হয় 

ন1। কিন্তু ঘট জাতিও নহে এবং অথণ্ডোপাধিও নহে, সুতরণ* ঘটা দিজ্ঞানস্থলে 
ঘটত্বাদিধন্মের প্রকার হওয়] অবশ্যই দরকার । এইজন্য'.বিশ্থনাথ বলিলেন__ 

ঘটাত্বাদি-অপ্রকারক ঘটাঁদিবিশিষ্টজ্ঞাঁন সম্ভব হয় না। মহ্ত্বইতি । বিষয়তা- 

সম্বন্ধে দ্রব্য প্রত্যক্ষে মহত্ব সমবায়সন্বন্ধে কারণ, যেহেতু মহত্ব সমবায়সন্বন্ধে থাকে । 

কাধ্যকারণের সাম!নাধিকরণ্য থাকিবে ইহাই নিয়ম । তথাচ কাধ্যভূত দ্রব্য- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে বিষয়ভূত দ্রব্যে থাকে আর কারণীভূত মহত্ব 

সমবায়সন্বদ্ধে দ্রব্যে থাকে । দ্রব্যে সমবেত গুণ, কন্ম ও সামান্যের প্রত্যক্ষে 

স্বাশ্রয় সমবায়সন্বন্ধে মহত্ব কারণ হয়। যেহেতু মহত্ব স্বাশ্রয় সমবায়সম্বন্ধে 

দ্রবাসমবেত গুণাদিতে থাকে এবং বিষয়তাসম্বন্ধে কাধ্যভূত উক্তপ্রত্যক্ষাত্মক- 
জ্ঞান দ্রব্যসমবেত গুণাদিতে থাকে । সৃতরাং কাধ্যকারণের সামানাধিকরণ্য 
পরিলক্ষিত হয়। স্বপদের দ্বারা মহত্ব-গৃহীত হয় । এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে 
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হইবে । দ্রব্যসমবেত-( গুণাদি )-সমবেত-গুণত্বকর্্ত্াঁদির প্রত্যক্ষে মহত্ব স্বাশ্রয়- 

সমবেত-সমবার্-সন্বন্ধে কারণ হয়। 

ইন্দ্রিয় ইতি। এখানেও অর্থাং ইন্্রিয়বিষয়েও হয় প্রকার এই কথাটি 

অনুবৃতি হইবে। অর্থাং যেমন ছয় প্রকার প্রতক্ষের প্রতি মহত্ব কারণ হয়, সেইরূপ 

ছয় প্রকার স্ব স্ব বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি ছয় প্রকার স্ব স্ব ইন্দ্রিয় কারণ। 

ইন্ড্িয়ত্বজাতি নহে যেহেতু পৃথিবীত্বাদির সহিত উহার সাক্কধ্য হয় । অংশতঃ 

অসমানাধিকরণত1 ও অংশতঃ সমানাধিকরণতাকে সাঙ্বধ্য বলে। পৃথিবীত্বা- 

ভাবাধিকরণে চন্ষঃ প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় আছে এবং ইন্দ্রিয়তাভাবাধিকরণে 
ঘটাদিতে পৃথিবীত্ব বর্তমান করায় উহাদের অংশতঃ অসমানাধিকরণত আছে। 

আর পাধিব ঘ্বাণে পৃথিবীত্ব ও ইন্দ্রিয়ত্ব বর্তমান থাকায় অংশতঃ উহাদের 

সমানাধিকরণতা বিদ্যমানহেতু সাঙ্কধ্য হইল । কিস্ত--শব্দভিন্ন উদ্ভৃত বিশেষ 

গুণের অনাশ্রয় হইয়। জ্ঞানসামান্যের কারণ-মনঃসংযোগের আশ্রয় যে বস্ত বা 

পদার্থ সেই পদার্থই ইন্দ্রিয় বলিয়! অভিহিত হয় । 

ইঞ্র্িয় লক্ষণে_-“শব্দাতিরিক্ত-উত্তৃতবি শেষগুণা নাশ্রয়” এই সত্যন্তদল না 

দিয়! কেবল “জ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগ্াশ্রয়” এরূপ লক্ষণ করিলে আত্মা 

প্রভৃতিতে ইন্দ্রিয় .লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, যেহেতু আত্মাদি জ্ঞানকারণমনঃ- 

সংযোগের আশ্রয় হইয়াছে । কিন্ত উক্ত সত্যন্তদল*নিবেশ করিলে উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হইরে না, যেহেতু আত্মাদি শব্াতিরিক্ত-উদ্ভূতবিশেষগুণের জ্ঞান 

সুখাদির আশ্রয়হেতু অনাশ্রয় নহে । উদ্ভৃতবিশেষগুণ শব্দের আশ্রয় শ্রবণ 

হওয়ায় শ্রবণের ইন্ড্রিয়ত্বের অনুপপত্তিহেতু শ্রবগে ইন্ভ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । 

এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “শব্দেতর” এই অংশ সত্যন্তদলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 

শব্দাতিরিক্ত বিশেষগুণ-রূপাদি ও চক্ষরাদিতে থাকায় চক্ষুরাদির ইন্ড্িয়ত্ের 

অনৃপপত্তিহেতু চক্ষুরা'দিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তিবারণের 

জন্য “উদ্ভূত” এই শব্দ সত্যত্তদলে রূপের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। 

এখন উদ্ভূত বিশেষগুণ চক্করাদিতে না থাকায় চক্ষুরাদিতে ইন্জ্রিয়লক্ষণ- 

সঙ্গতিহেতু উক্ত অব্যাপ্তি দুরীভূত হইল। উদ্ভৃতত্বজাতি নহে। কারণ 

শুর্ুত্বাদির সহিত উদ্ভূতত্বের সাহ্বর্ধ্য হয়। তথাহি--উদ্ভৃতত্বাভাবাধিকরণে 

চক্ষ্রাদিইন্ড্রিয়ে শুরুত্ব আছে এবং শুরুত্বাভাবাধিকরণে রসাদিতে উদ্ভূত 

থাকায় শুরুত্ব ও উদ্ভূতত্ব এই উভয়ের অংশতঃ অসমানদেশবৃতিতা হইয়াছে 

এবং শঙ্ঘাদিরূপে উদ্ভূতত্ব ও শুরুত্বের সমীবেশ হওয়ায় উহাদের অংশতঃ 
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সমানদেশবৃত্তিতাঁও হইয়াছে । এইভাবে সাঙ্কর্য্যবশতঃ উদ্ভূততজাতি হইল না। 
যদি বল উদ্্ভূতত্ব হইল শুরুত্বব্যাপ্য, কৃষ্ত্বব্যাপ্য ও রক্ত্বাদিব্যাপ্য ধন্্, 
অতএব উদ্ভূতত্ব বনুধা। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু উদ্ভূতত্বকে 
বনু বলিয়া স্বীকার করিলে উদ্ভূতরূপের চাক্ষুষ প্রত)ক্ষের প্রতি কারণত্বের 

অনুপপত্তি হয়, কারণ অন্যুনানতিরিক্ত দেশবৃত্তি ধর্মই কারণতা'বচ্ছেদকরূপে 
গৃহীত হয়। এবং শুরুত্ব-কৃষ্ততাদিব্যাপ্য উদ্ভূতত্বকূটের কারণতাবচ্ছেদকত্ব 

স্বীকৃত হইলে কুটের একত্র সমাবেশ অসম্ভবহেতু উহার কারণতা'বচ্ছেদকত্ব 
উপপন্ন হয় না। তোমাব মতে উদ্ভূতত্ব অনুগত ধর্ম হয় না। কিন্ত 
শুরুত্বাদিব্যাপ্য যে নানা অনুদ্ভূতত্বজাতি তাহার সেই অনুদ্ভূতত্বের অভাব- 

সমূহই উদ্ভূতত্ব এইরূপ বলিলে উদ্ভৃতত্ব অনুগত ধর্ম হয় এবং উহ্ছার 

কারণতাবচ্ছেদকত্বের অনৃপপত্তি হয় না। সেই উদ্ভূতত্ব সংযোগাদিতেও 

আছে। থাচ শব্দাতিরিক্ত উদ্ভূতগুণ সংযোগাদি চক্ষুরাঁদিতে বর্তমান 

থাকায় চক্ষরাদিইন্দ্রিয়ের অনুপপত্তিহেতু চক্ষুরাদিতে ইন্ড্রিয়লক্ষণের অব্যাপ্তি 
হয়। এই অব্যাপ্তিবারণের জন্য “বিশেষ” এই শব্দ গুণের বিশেষণরূপে 

ব্যবহৃত হইয়াছে । কিন্তু সংযোগাদি উদ্ভূত গুণ হইলেও উদ্ভূত বিশেষগুণ 
নহে বলিয় উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। শব্দাতিরিক্ত-__উদ্ভূতবিশেষগুণের অনাশ্রয়- 

হেতু কালাদিতে ইন্দ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তিবারণের- 

নিমিত্ত ইন্ড্রিয়লক্ষণে বিশেষ্দলটি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । এখন কালাদি জ্ঞান- 

কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়' উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। 

প্রাচীন মতে ইন্ড্রিয়াবয়বের সহিত বিষয়সংযোগও ও ত্যক্ষাত্কজ্ঞানের 

জনক বলিয়! ইন্ড্রিয়াবয়ব শর্বাতিরিক্ত-উদ্ভতবিশেষগুণের অনাশ্রয় এবং জ্ঞান- 

কারণসংযোগের আশ্রয় হইয়াছে বলিয়। ইন্ড্রিয়াবয়বে ইন্ড্রিয়লক্ষণের অতি- 

ব্যাপ্তি হয়। এই অভতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত বিশেষ্তদলে “মন” এই শব্দটি 

সংযোগের সমন্বন্ধরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে । এখন ইন্ড্রিয়াবয়্নব জ্ঞানকারণমনঃ- 

সংযোগের আশ্রয় নহে বলিয়। উক্ত অতিব্যাপ্তি হয় না। 

নব্যনৈয়ায়িকদের মতে-_-কালাদিতে বূপাভাবের প্রত্যক্ষস্থলে কাল 

চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষের ঘটক বলিয়া অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ চক্ষঃসংযোগের 

আশ্রয় হইয়াছে । সুতরাং জ্ঞানকারণসংযোগাশ্রয়তা কালে থাকায় কালে 

ইক্জ্রিয়লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য “মন$* এই শব 

লক্ষণে নিবিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু কাল বিভ্পদার্থ বলিয়1 মনঃসংযোগের আশ্রয়- 
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হেতু কালে ইন্দ্রিয় লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয় । এই অতিব্যাপ্তিবারণের নিমিত 

ইন্ড্রির়লক্ষণে “জ্ঞানকারণ” এই পদটি মনঃসংষোগের বিশেষণরূপে সন্িবিষ্ট 

হইয়াছে । এখন জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগ কালে না থাকায় উক্ত 

অতিব্যাপ্তি হইল না । অসাধারণ কারণকে করণ বলে । আর ব্যাপারবিশিষ্ট 

কারণকেই অসাধারণ বলা হয় ॥ ৫৮ ॥ 

িঘতল্লিস-অকনল্লী ন্সানাহ: লীওঘি অভু.নিল: | 

নভ্প-যন্তজ্ত অনীয়ানূ অধৃন্ভ-জললামর: |0৭81। 
তত্ব অলববালা বা অল্জনলামল: | 
লঙ্গাণি অলনবালা হাল্ছভ্স ললনামল: 10€০)। 

ঝনুল্বলীলা অলিব-অললামীল নত সন: | 
নিহাঘঘাবমাবন্হমানালা ফন্তী নলল্ 115২) 

“তজ্জন্যত্বে সতি তজ্জন্যজনকোহি ব্যাপার2” এই ব্যাপারের লক্ষণ সমবায়ে 

থাকে ন। বলিয়। গ্রন্থকার ব্য/পার শবকের অর্থান্তর বলিতেছেন--“বিষয়েক্ত্িয়” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। ঘটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুরাদি লৌকিক ইন্দ্রিয়ের 

সম্বন্ধকে ব্যাপার বা সন্নিকর্ধ বলে ।| যথা “ঘটবদ্ভূতল” ইত্যাকারক প্রত্যয় 

লৌকিকচক্ষুরিক্দিয়দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়। ইহাকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ 
বলে। এখানে চক্ষুরিন্দ্রির়করণও চক্ষুংযোগ ব্যাপার বা সন্নিকর্ষ হইয়াছে। 

এই ব্যাপার বা সন্নিকর্ষের লক্ষণটি লৌকিক ইন্দ্রিয় ঘটিত হইয়াছে । এইজন্য 

ছয় প্রকার চক্ষুরাদি লোকিকজ্ঞানেন্দ্িয়ের ভেদবশতঃ লোকিকপ্রত্যক্ষের 
ছয় প্রকার ভেদ বা বিভাগ প্রদশ্রিত হইয়াছে । কিন্তু এখানে গ্রাহা-_লোৌফ্িক- 
প্রত্যক্ষ ষোগা বিষয়ের ভেদবশতঃই লৌকিক বাপার বা লৌকিক সন্নিকর্ষের 

ছয় প্রকার ভেদ ব৷ বিভাগ স্বীকৃত হইয়াছে । সংযোগ, সংযুক্ত সমবায়, সংযুক্ত 

সমবেত সমবায়, সমবায়, সমবেত সমবায়ও বিশেষণত। অর্থাৎ স্বরূপসন্থন্ধবিশেষ 

এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ প্রত্যক্ষজ্ঞানের প্রতি কারণ । এই ছয়টি 

সন্নিকর্ষ, টত্দ্িয় সমীপবর্তী ইন্দ্রিয়াভিমুখে অবস্থিত দ্রব্য ও তদীয় গুণাদির 

সহিতই হয় বলিয়া! এই সকল সন্নিকর্ষ লোৌকিকসন্নিকর্ষ বলিয়! অভিহিত হয় । 

ইন্দ্রিরই করণহেতু-প্রত্ক্ষ প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত হয়। ষষ্ঠ সন্নিকর্ষ--স্বরূপ- 

সম্বন্ধবিশেষসম্বন্ধে বক্তব্য যে, প্রতিযোগীর স্বরূপ--সন্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইলে 

স্বরূপবিশেষণতা৷ শব্দের দ্বারা “ম্বরূপসম্বন্ধ” বোধিত হইবে এবং অনুযোগীর 
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স্বরূপ, সম্বন্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইলে “ম্বরূপ বিশেষ্যতা” শবের দ্বার] এ সন্ন্ধ 

বোধিত হইবে এইজন্য ষ্ঠ সন্নিকর্ষকে স্বরূপসন্বন্ধ-বিশেষ বলিয়া অভিহ্থিত 
হইয়াছে। 

চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়ের সংযোগ সম্বন্ধে দ্রবোর প্রতাক্ষ জ্ঞান হয়। ইন্দ্রিয়- 

সংযুক্ত-সমবার সম্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত গুণ, কর্মও সামান্কের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান 

হয়। ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত-সমবেত-সমবায়সন্বন্ধে দ্রব্যে সমবেত-বপাদি-তংসমবেত- 

রূপত্বাদির-প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়। সমবেত 

সমবায় সম্বন্ধে শবে সমবেত শব্বত্বাদির প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। বিশেষ্য বিশেষণ 

ভাব স্ববপসন্বন্ধে ঘটাদি-অভাবের প্রত্যক্ষজ্ঞ।ন হয় ॥ ৫৯-৬১ ॥ 

নিন যবহন্বনঘ হলি । ভ্যানাহ অন্গিক্ষণ | মভ-নিএ অন্রিক্ষর্জভুহানহঘা জাহা 

সহ্যাঘলি লন ইনি | নহ্ঘপত্যহীলিল্নিষবযীবা-ল্য, অভ্যলনন সব্মহলিলিিয- 

অস্তক্র-অননান্বরল্ন্ | ঘনলপ 5ঘি। ভ্ভল্তুনধ্তলত্ন্বাঙ্তন সলি ভনমর্ঘঘীজা ল্কাত্তামূ, 

নুঘবদমল-মব।গ্তুন সলি ল্মগ্ক অন্ুকঅলবায, জ্কাহামূ, লহঘঅলনল-অলনল-ন্বাঙ্তু্ লি 

নত. অস্থুক-অলত্রল-ননায | হ্অনন্যসাদি নিহাচ্ঘীন কাহ্ঘক্াআধ্পান্ব, । ঘৃহল্ত্ত 

দুখিবী-নংলাপা-নীকউ'লীকতত দ্ৃথিীণহলাতী দৃশিনীব্তস্্ব অহবঘা ধা লমন্ধবঃ অল 

নহজ্নহযা ভব লফঘবজনল্ঘহজ নন্বতনঅঃন্র-ঘ্হ মন বলা । শীগাহি_-লীব লীক্তত্র- 

জালিইজ্ন ঘত্ুলীন্ত নহলাঘুনীনতি শন অর্দবি। লখান্ন লহুঘনঅকব্রুখী ঘভুলীভম।হায 

নর্নব। ভব্মুলজনবকন্ব-প্রতভুমঘনাহাধীন ভর । ঘত্র দৃখিনীকওঘি ঘত্তাহিজ্কনান্বান 

নহ্ছনঅব্রঁশী ন্রীঘঃ| চন লাঘী লহ্বীঘভন্হাহী ন্ন অভাতাহলাঙ্ুস সব্যধাত্ানূ। 

বদান্ল্পলফনানভিনিল-নইআানভিনল্ল-নগ্ঃঅযুক-লনাযভয অন্যবলবন-ন্বাহ,ম- 

সহ্য, লা্হান্বহ,.অন্ুজ-ঘদনলবমনাযভম নন্যবদনল-অমন্বণ-ন্থাঙ্,দী জ্কাহআতত 
রাম | হৃতখস্ব নহলাগুনীভান্বী ল লীল্তনাহ্লিন্থ , ঘহদাছী ল্বন্ুবঘীবভয নন্তা- 

ন্র্ভিন্নরলামানূ। ঘত্র ল্রাযন্রা্ী ল ংনাহিন্বাহা,ন, লঙ্গ অঙ্ক অখীভয ভনান্রভিল্তল্লবনা- 

মাতানু। ঘন ঘস ঘতুভ্য ঘৃষ্তাব্জ্উইলাজীক্ষলঘীব., ন্বঙ্ অতীব অন্সামহভইন, 

লস ঘহ্সত্যধালানাহাভীকঘীবাতত্গিল্লত্ন শব, যী লিহীম্ ইঘম্। হত 
ত্যহঘাহানসবঅহী জ্বকুতরঘীন: রাত, অত্মবললল-ভনাহান-সংঘহী ক্লু আুকবননায:, 

নন্য-বদধল-বলন্বল-ভনাহাঁলসকহী কশ্রকুঅযুকজ-বলবল-অললাত: জাহঘাল। অঙ্গাণি 

নভুলানভিনিলববজুহ্মূনধ্হািভিন্ল্লতলস্ত্ সূক্ষলইন শী্ঘম্। ঘন্ন বাল্খরসত্যহী সাআ- 

বসৃকনতরাঘ, বাল্মভলন্বলহ্ লাঅন্যস্যহী লাআবুজবনন ললললাত: কাহতাম্। 

তন হাজলসতঘহ্ী বভ্তলা-ভীুক-লআাঘঃ, হলজলনলহ হানসবহা হবলাবন্ুত-অলবল- 

গ্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৭৫ 



ব্রদছাব: কাহআানূ। ছাজ্হসত্সহী দীন্গানহিন্তল্ন-বলনাঘ:, হাজ্ঘনইল-সানআসবহী 

শীঙ্গ ঘচ্িল্লভমঈন্রবললাঘ: ক্রাহ্তাম্। আগ অভ" সত্মহা' জীকিক শীল । রহয- 
নালভীন্গিক সভ্হামিন্িঘর্্ধীযাহিক নিলাদি নি । তন্লাহলন: মহা লনঘঘীহা', 

আব্দঅমধলদানঘসত্সহী দন:অভুকঅমতায:, আহ্দঅলনল-ভলঅল-লালবসন্মহ' লন: 
ভযুলএলহনজলত্রা: ক্যাম । অধাপ্রসঅহ্া ঝলশ্রাযজকনন্তী লল্িঘ-ঘজনভু- 

তিহীঘলা ইন: | নহীঘিকলব তত অলনাী ল সন্পহা.। অঙ্গ হত্বণি তিহীম্বালা লানান্রিঘা, 
শরখাহি--খুন্নকাহী ঘতাহ্বলান্: কল্র্যুক্ত-লিহীমঘালযা হৃষ্কার, অঁছসাী হদাজ্মমাজ: 

ভন্ভুজ-অননল-িহীনঘালযা ) অভাহতাকী কৃঘাল্সাপঃ হলঅন্ু-অনতল-ঘলনিল- 
শিহীম্বঘালযা, হাভ্হাত্মাত: ঁতভপপীঙ্গানহিন্তল্ল-নিহীনঘালসা, জ্কা্ী ব্বহবাহাসান: 

গীসালহ্গিন্ন-লল-শ্রিহানতালসা | ঘৃন্ন ক্ত্রান্ত্রত্ভিল্লান্দান বাকল্রাধাল্রাবিক্ 

সীনাশভিন্তন্ন-লিহীন্ঘঘ-লিহানতলয়া ;. ঘত্াখানাহী ঘতাতালান: ল্বহা,'ঘযু- 
নিহীঘা-শ্রিহীনঘালযা । হ্্নন্ঘহ্ঘুগ্ধাম । লখাঘি লিহীনতলাহলনষ্ঈন জা হাঘ্জবী, 
অল্যখা নীল্কা অল্নিক্া হলি দানা দলাহী ভ্যান্থলীবলি ॥এৎ-€২॥। 

“বিষয়েব্দ্রিয়সন্বন্ধ” এই গ্রন্থে ব্যাপার শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ বা সম্বন্ধ অর্থাৎ 

বিষয়ের সহিত ইক্ড্রিয়ের সন্বন্ধ। গ্রন্থকার “দ্রব্যগ্রহ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার! 

ছয়প্রকার সন্নিকর্ষের উদাহরণ দেখাইতেছেন ।' ইন্ড্রিয়সংযোগজন্য অর্থাৎ বিষয়- 

ভুত দ্রব্যের সহিত ইন্দ্িয়সংযোগ হইতে দ্রব্যের প্রত্যক্ষণ্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

কার্য্যকারণভাবের একাধিকরণতানিয়মবশতঃ কার/ভূত দ্রব্যপ্রত্যক্ষ বিষয়তা 

সম্বন্ধে প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের বিষয়ে দ্রব্যে থাকে এবং কারণভূত দ্রব্যেন্তরিয়- 
সংযোগ সমবায় সম্বন্ধে বিষয়ে দ্রব্যে থাকে । ইন্দ্রিয় সংযুক্তসমবায়জন্য অর্থাং 

ইঞ্জ্রিয়সংযুক্ত-ঘটাদিপ্রতিযৌগিকসমবায় সম্বন্ধ হইতে দ্রব্যেসমবেত-গুণাদির 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । এখানেও কারপনভত তাদ্বশঘটাদিপ্রতিযোগিক- 

সমবায় সন্বন্ধ গুণাদিতে থাকে এবং কাধ্যভূত তাদৃশবিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 

বিষয়তাসম্বন্ধে গুণাদিতে বিষয়ে থাকে । এইরূপ পরবর্তীস্থলেও বুঝিতে 
হইবে। যদি বল দ্রব্যপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ কারণ বলিয়! স্বীকৃত হইলে 

ত্বক্-প্রভাসংযোগ হইতে প্রভার চাক্ষষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়, যেহেতু সেখানে 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ ত্বগিক্ত্িয়-সন্নিকর্ষ আছে । এইজন্য বিশ্বনাথ বিশেষরূপে 

কাধ্যকারণভাবের কথা বলিতেছেন-_“বস্তরতস্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । বস্তুতঃ 

দ্রব্যের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযোগ অর্থ দ্রব্যের সহিত চক্ষরিক্ভ্িয়ের- 

সংযোগ কারণ। দ্রব্যসমবেত-গুণারদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযুদ্ত- 

১৭৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



-সমবাপ্ অর্থাৎ চক্ঃসংযুক্তঘটাদি্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । ড্রবাসমবেত- 
গুণারি-তংসমবেতগুণত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষা ত্মকজ্ঞানের প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত- 

সমবেত*সমবায় অর্থাৎ চক্ষুসংযুক্তদ্রব্যসমবেতগুণাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । 
এইরূপ অন্যত্রও অর্থাও দ্রব্যের দ্রাণপ্রত্যক্ষাত্ম কজ্ঞানের প্রতি দ্রব্যাআকবিষয়স্থিত- 
বামুর সহিত ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সংযোগ কারণ | এবং দ্রব্যেসমবেত গন্ধের প্রাথ- 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি ঘ্রাণেক্দ্িয়সংযুক্ত-পাধিব-দ্রব্যস্থিত-বায়ুপ্রতিযোগিক- 
সমবার কারণ । 

এবং দ্রব্যের ত্বাচত্রত্যক্ষের প্রতি ত্বশিক্দ্রিযসংযোগ কারণ | দ্রব্যসমবেত- 

গুণাদির ত্াঁচপ্রত্যক্ষের প্রতি ত্বগিন্ত্রিয় সংযুক্তদ্রব্যপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । 

এইভাবে ষড়বিধলোকিক প্রত্যক্ষস্থলে ভিন্ন ভিন্ন রূপে কার্য-কারণভাব কল্পিত 

হয়। »পিরস্ত অর্থাৎ বিষয় প্রত্যক্ষের প্রতি উত্ভৃতরূপ ও মহত্ব কারণরূপে স্বীকৃত 

হইলে পৃথিবীর পরমাণুনীলে নীলত্ব ও পৃথিবীপরমাণথুতে পৃথিবীত্ব এই দুইটি বস্তর 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাতবকজ্ঞান উৎপন্ন হয় না কেন? অথচ পৃথিবী-পর মাণুর নীলবৃত্তি 
নীলত্বে ও পৃথিবীপরমাণুবৃত্তি পৃথিবীতে স্বাশ্রয়-সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে উদ্ভূত- 

রূপ ও মহত্ব বিদ্যমান আছে। স্বথপদের দ্বার! উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব গৃহীত হয় । 

স্বউদ্ভুতরূপ ও মহত্ব, ইহাদের আশ্রয় ঘটাদ্যাত্মক পৃথিবী, পৃথিবীসমবেত 

নীল, নীলে সমবেত নীলত্ব। স্বৃতরাং উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব স্বাশ্রয়-(স্বসমবায়ি )- 

সমবেত-সমবেতত্ব সম্বন্ধে ঘটাদ্যাত্সক পৃথিবীনীল-বৃত্তি নীলত্বে আছে। নীল- 

বৃত্তিনীলত্বজাতি একই । মসৃতরাং উক্ত নীলত্বজাতি ঘটনীলে ও পরমাথুনীলে 
আছে । যেমন মহত্ব উক্ত পরম্পর অর্থাৎ স্বাশ্রয়সমবেত-সমবেতত্ব বা দ্বসমবায়ি- 

সমবেত-সমবেতত্ব-রূপ পরম্পর1 সন্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইরূপ 

মহত্ব উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃত্তি-নীলত্বেও থাকে । এবং উদ্তৃতরূপ 

যেমন উক্ত পরম্পর সম্বন্ধে ঘটনীলবৃত্তি-নীলত্বে থাকে, সেইবূপ উদ্ভৃতরূপ 

উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণুনীলবৃত্তি-নীলত্বেও থাকে । “অথচ ঘটনীলবৃত্তি- 

নীলত্বের মত পরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের প্রত্যক্ষের অনুপপত্তি হয় কেন? কারণ- 

সত্বে কার্যের অনুংপত্তির হেতু কিঃ এবং সকলপৃথিবীবৃত্তিপৃথিবীত্বজাতি 
একই, সুতরাং ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্ব ও পৃথিবীপরমা পুরৃত্তিপৃথিবীত্ব অভিন্ন বস্ত। 

অতএব মহত্ব ও উত্ভৃতরূপ স্থাশ্রয়সমবায় বা স্থসমবায়িসমবায় সম্বন্ধে যেমন 

ঘটবৃততিপৃথিবীত্বে থাকে, সেইরূপ পৃথিবীপরমাণুরৃতিপৃথিবীত্বেও থাকে । 

অথচ ঘটবৃত্তিপৃথিবীত্বের মত পৃথিবীপরমাণুরৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হওয়া 
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উচিত, যেহেতু কারণসত্বে কার্য্যসত্বা এই অন্বপ্ব্যাপ্তি বা নিয়ম আছে। কিন্ত 
পৃথিবীপরমাণুব্ত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, ইহার কারণ কি? দেইবূপ 

বায়ুবৃত্তি ও বার়বীয়ম্পর্শাদিবৃত্তিসতাজাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হউক্। ঘটবৃতিসতা 

ও বাম্ুবৃত্তিজাতি অভিন্ন পদার্থ, যেহেতু সকলদ্রব্যাদিবৃত্তিসতাজাতি একই 

বলিয়। গণ্য হয় । সুতরাং উত্ভুতরূপ ও মহত্ব যেমন স্বাশ্রয়সমবায় সম্বন্ধে ঘটবৃত্তি- 

সতাতে থাকে, সেইরূপ বামুবৃত্তিসত্তাতেও আছে এবং উদ্ভৃতরূপ ও মহত্ব স্বাশ্রয়- 

সমবেতসমবায় বা স্বসমবায়ি-সমবেত-সমবেত্ব সন্বন্ধে বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তি- 
সতভাতে আছে। 

উক্ত আপত্তি বারণের নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__ “তন্মাং” ইত্যাি- 

গ্রন্থ । তন্মাং অর্থাং পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের, পৃথিবীপরমাণুৃত্তি- 
পৃথিবীত্বের, বায়ুবৃত্তিসত্তার ও বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তিহেত্, 

ঘটাদিদ্রব্যদমবেত-গুণাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উত্ভৃতরূপাবচ্ছিন্ন বা 

উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট ও মহত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্ষৃঃসংযুক্তসমবায় 
কারণ। এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাণুরৃতিপৃথিবীত্বের 
ও বাসুবৃতিসত্তার প্রত্যক্ষত্বাপত্তি হয় না। যেহেতু পৃথিবী পরমাথুতে ষে 
চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চক্ষুঃসংযোগে উদ্ভৃতরূপ থাকিলেও মহত্ব নাই বলিয়া 

পৃথিবীপরমাণুবৃত্তিপৃথিবীত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়না । এবং বাসুতে 

যে চক্ষসংযোগ অ]ছে, সেই চক্ষুঃসংযোগে মহত্ব থাকিলেও উদ্ভৃতরূপ নাই 

বলিয়া! বামুবৃত্তিসত্তার প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। তথ] ঘটাদিদ্রব্য- 

সমবেত (গুণাদি)-সমবেত-[(গুণত্বাদির)-চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভুতরূপবিশিষট 

ও মহ্ত্ববিশিষ্ট যে চক্ষুঃসংযোগ, সেই চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ । 

এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকৃত হইলে পৃথিবীপরমাণুনীলবৃত্তিনীলত্বের ও 

বায়বীয়স্পর্শাদিবৃত্তিসত্তার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যেহেতু 

পৃথিবীপরমাণ্ুতে যে চক্ষুঃসংযোগ আছে, সেই চন্ষুসংযোগে উত্ভৃতরূপ 
থাকিলেও মহত্ব নাই। এবং বায়বীল্পম্পর্শাদিতে যে চক্ষুংসংযোগ আছে, সেই 
চক্ুদংযোগে মহত্ব থাকিলেও উত্ভৃতরূপ নাই। এইরূপ যেখানে ঘটের পৃষ্ঠ- 

দেশে বা পশ্চার্টিভাগ্গে আলোকসংযোগ হইয়াছে, আর ঘটের অগ্রভাগে চন্ষুঃ- 

সংযোগ হইয়াছে, সেখানে ঘটের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষত্বাপতি বারণের জন্য “আলোক- 

সংযোগবিশিষ্ট” এইপদ চক্ষঃসংযোগের বিশেষণরূপে নিঘেশ করিতে হইবে । 
ভথাচ উদ্ভৃতরূপবিশিষ্ট, মহ্ত্ববিশিষট ও আলোকসংযোগবিশিষ্ট যে চস্ষুঃ- 
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যোগ, তাদৃশ চন্ষুঃসংযোগই দ্রব্যচাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের প্রতি কারপ। এইভাবে 

কাধ্যকারণভাব স্বীকার করিতে হইবে । এইরূপে মহত্ববিশিষ্ট ও উত্তৃতম্পর্শ- 

বিশিষ্ট যে ত্বকসংযোগ তাদশত্বকূসংযোগ দ্রব্যস্পার্শন প্রভ্যক্ষে কারণ। দ্রব্য 
সমবেতস্পর্মপৃথকৃতাদি-গুণাদির স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি পূর্বেবাক্ত তাদৃশত্বক্- 

সংযুক্ত-( দ্রব্য )-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ । দ্রব্যসমবেত-(স্পর্শাদিগুণ)-সম- 
বেতের-( স্পর্শতবাদির ) স্পার্শনপ্রত্যক্ষের প্রতি তাদবশ ত্বকৃসংযুক্ত-(দ্রব্য)-সমবেত- 
সমবেতত্ব-( সমবায় )-সন্বন্ধ কারণ। এখানেও বিশ্বনাথ বলিলেন-_-পরমাণুর- 

স্পার্শনপ্রত্যক্ষ।তআকজ্ঞানে অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “মহ্ত্ববিশিষ্ট” এইপদ ও 

প্রভাঘটিত স্পার্শন প্রত্যক্ষে অতিব্যপ্তিবারণের জন্য “উদ্ভূতম্পর্শবিশিষ্ট” এইপদ 

ত্বকূসংযোগের বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । এইজন্য আমি পৃর্ব্বেই 

উক্ত পদ দুইটি কারণের ঘটকরূপে বা কারণকোটিতে সন্নিবেশিত করিয়াছি | 

এইরূপ পথিবীবৃত্তিগন্ধপ্রতক্ষেরপ্রতি ঘ্রাণসংযুক্তপ্রতিফোগিকসমবায় কারণ। 

পৃথিবীবৃত্তিগন্ধমবেত-গন্ধত্বাদির প্রত্যক্ষ প্রাণসংযুক্ত-(পাঁিব পদার্থ)-সমবেত- 

( সমবেতত্ব )-সমবায় কারণ । এবং রাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্ত-প্রতিযোগিক- 

সমবায় কারণ । রসসমবেত-রসত্বের রাসনপ্রত্যক্ষের প্রতি বিষয়ের সহিত 

রসনাসংযুক্ত-সমবেত-( রস-সমবেতত্ব )-সমবায় কারণ। শবের প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্সমবায় কারণ। শব্দেষমবেত-শবত্বের শ্রাবণ- 

প্রত্যক্ষের প্রতি শ্রোত্রবিশিষ্ট সমবেত-(সমবায়)-সমবেতত্ব কারণ । 

আকাশই শ্রবণেন্ভ্িয়। যখন কোন রসবিশিষদ্রব্য রলনার সহিত সংযুক্ত 

হয়, তখন এ রসনার অগ্রভাগে অবস্থিত রসনেন্দ্রিয়ের »"ছতও এ দ্রব্যের 

যোগ হয়, তাহার ফলে এ দ্রব্যে বিদ্যমান রসের সহিত রসনেক্ত্রিয়ের সংযুক্ত- 

সমবারসন্নিকর্ষ হয়। এ সন্নিকর্ষের দ্বার রসনাস্থিত-দ্রবোর রসের প্রত্যক্ষ 

হয়। রসনেক্দ্রি় কখন রসবিশিষ্টদ্রব্যকে গ্রহণ করিতে পারে না। ঘ্রাণ 

গন্ধবিশিষ্টদ্রব্যের অংশ দ্রাণেন্দ্রিয়ের নিকটে গমন করে না। বায়ুদ্ধার। গন্ধ- 

বিশিষদ্রব্যের অংশ দ্বাণেন্দ্রিয়ের নিকটে উপস্থিত হয় এবং উক্তপ্রকারে সন্নিকৃষ্ট 

হইয়! প্রত্যক্ষ হয়। গ্রাণেক্ট্িয়-দ্বারা দ্রব্য গৃহীত হয় ন!। 

এখানে উক্ত সমস্ত প্রত্যক্ষই লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়া বোধিত হয়। অর্থাৎ 

উক্ত ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ বাহোব্টিয়সমীপবত্তা বহিরিক্্িয়াভি মুখে অবস্থিত দ্রব্য 
ও তদীয় গুণাদির সহিতই হয়। এইজন্য উক্ত সকল প্রত্যক্ষই লৌকিকসঙ্লিকর্ষ 

হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া! উহ্বা্দিগকে লৌকিক প্রত্যক্ষ নামে অভিহিত করা হয় । 
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ইত্জ্িয়ের সহিত এমন বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষস্বীকারে প্রয়োজন হয়, যে 
সকল বিষয় ইন্জিযদমীপবর্তী ও ইন্ত্রিয়াভিমুখে অবস্থিত নয়। এমন কি, যে 
সকল বিষয় ইন্ড্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষের কালে বা সময়ে উৎপন্ন ই হয় নাই অথব 

সেই ইন্ড্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নহে, এতাদ্বশ বিষয়সকলের প্রত্যক্ষের উপপত্তির 

জন্য ইন্দ্রি্র সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। *এতাদৃশ সন্নিকর্ষসমূহ 

সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধগম্য হয় না বলিয়াই অলৌকিকসন্নিকর্ষ 

বলিয়। অভিহিত হয়। অলোকিকসন্নিকর্ষজন্যপ্রত/ক্ষকে অলোৌকিকপ্রত্যক্ষ 

বলে। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_বক্ষ্যমান অলোৌকিকগ্রত্যক্ষ জ্ঞানেন্ত্রিয় 

ব্যতীতও উৎপন্ন হয় । আত্মার__জীবাত্মার প্রত্যক্ষাত্কজ্ঞানের প্রতি (আত্ম-) 

মনঃসংষোগ কারণ । আত্মাতে সমবেত জ্ঞানাদির মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি 

মনঃসংযুক্ত-( আত্ম] )-প্রতিযোগিকসমবায় কারণ। আত্মাতে সমবেত- 

(জ্ঞানাদিতে ) সমবেত-জ্ঞানত্বাদির মানসপ্রত্যক্ষের প্রতি মনঃসংযুক্ত-(আত্মাতে) 

সমবেত-জ্ঞানাদিপ্রতিযোগিকসমবায় কারণ । অভাবপ্রত্যক্ষের প্রতি ও সমবায় 

প্রত্যক্ষের-প্রতি চক্ষুরাদি-ইন্ড্রিয়সংযুক্ত-( ভূতলাদি ) বিশেষণতাস্বরূপসম্বন্ধ 
কারণ। ( ভূতলবৃত্তিঘটাভাব, এখানে বিশেষণভূতলে বিশেষণতা আছে, এবং 

ভূতলে চক্ষুরিন্দ্রিয়নংযোগও আছে বলিয়া সম্বন্ধী-_ঘটাভাবের প্রত্যক্ষের প্রতি 

চক্ষুরিক্রিয়সংঘমুক্ত-ভেতলাদি) বিশেষণতা স্বরূপসস্বন্ধ কারণ) কিন্তু অর্থাৎ *ভতলে 
ঘটাভাব” এখানে “বিশেষণীভূত ভূতলে বিশেষণতা আছে । ভূতলে চক্ষুরিক্দ্রিয 
সংযোগ আছে, অতএব ইন্ট্রিয় সংযুক্ত বিশেষণতারূপ সম্বন্ধ ভূতলে প্রত্যক্ষ 

হওয়ায় সন্বন্ধী অর্থাং ঘটাভাবেরও প্রত্যক্ষ হয়, এ সম্বন্ধেই ভূতলে ঘটাভাব 

থাকে ; সম্বন্ধসত্তে সম্বন্ধিপত্বা ইতি নিয়মবশত2। 

বৈশেষিকমতে সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় না। 

যষ্ঠসন্নিকর্ষ বিশেষ্যবিশেষণের ভাবই বিশেষ্ত-বিশেষণ ভাব | বিশেষ্য- 

বিশেষণ এই পদে ছন্দ সমাস হইয়াছে । বিশেস্কতভাব ও বিশেষণভাঁব এই 

দুইটি পদের দ্বার বিশেষ্যত! ও বিশেষণত] বোধিত হয়। বিশেষ্ততা ও 

বিশেষণতা '্যায়ের ভাষায় স্বরূপসন্থন্ববিশেষ বলা হয়। যদি প্রতিযোগীর 

স্বরূপকে সন্বন্ধ বল! হয়, তাহা হইলে “বিশেষণত1” এই শবের দ্বারা এ সম্বন্ধ 

বোধিত, হয় । আর যদি অনুযোগীর স্বরূপকে সম্বন্ধ বল! হয়, তাহা হইলে 

“বিশে এই শবের দ্বার এ সম্বন্ধ বোধিত হয় । 

এখানে যদিও গ্রাহা অর্থের-__বিষয়ের ভেদবশতঃ বিশেষণতা৷ ভিন্ন ভিন্ন বা 
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বু প্রকার হয়--সংযুক্তবিশেষণতা, সংযুক্তসমবেতবিশেষণতা, সংযুক্ত- 
সমবেত-সমবেত-বিশেষণতা, সমবেতবিশেষণত1, সমবেত-সমবেতবিশেষণত, 

সংযুক্তবিশেষণবিশেষণতা প্রভৃতি | যেমন ইন্দ্রিয় সংমুক্ত-€ ভূতলাদি ) বিশেষণতা 

সম্বন্ধে ভূতলাদিতে ঘটপটাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয়। ইন্ট্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি ) 

সমবেত (সংখ্যার্দি) বিশেষণত সম্বন্ধে সংখ্যাদিতে দূপাদির অভাবপ্রত্যক্ষ 

হয়। ইন্দ্রিয়সংযুক্ত (ঘটাদি )-সমবেত-( সংখ্যাদি ) সমবেত (সংখ্যাত্বাদি )- 

বিশেষণতা সম্বন্ধে সংখ্যাতাদিতে-রূপাদির অভাবপ্রত্যক্ষ হয় । 

শ্রোত্রবিশিষ্$ বিশেষণতা সম্বন্ধে শব্বাভাবের প্রত্যক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশিষ- 

সমবেত-বিশেষণতা সম্বন্ধে কাদিতে-খত্বাদির অভাবপ্রত)ক্ষ হয়। শ্রোত্রবিশিষট- 

বিশেষণবিশেষণতাসন্বন্ধে কত্বাদিবিশিষ্টীভাবে গত্বাভাবাদিগ্রত্ক্ষ হয়। 

চক্ষুঃসংযুক্ত-বিশেষণ-বিশেষণতা সম্বন্ধে ঘটাভাবাদিতে পটাভাবাদির প্রতাক্ষ 

হয়। অন্বাস্থালেও এইভাবে বুঝিতে হইবে । তথাপি অর্থাৎ উক্তরূপে বিশেষণতা। 
বনু প্রকার হইলেও বিশেষণতাত্বরূপে বিশেষণতা একবিধ বলিয়া] পরিগণিত 

হইবে । অন্যথা ছয় প্রকার সন্নিকর্ষ এই প্রাচীন সংবাদ বা প্রাচীন প্রবাদ 

ব্যাহত বা বিদ্বিত হইবে ॥ ৫৯-৬১ ॥ 

ঘহি ভাতুতঞ্সবীতঘন অঙ্গ সভ্মন | 

সব অলনাযতস নিহামতালমা বল্ 1২) 
ভাবভিন্ন পদার্থই অভাব । যে পদার্থের অভাব বোধিত হয়, সেই 

পদার্থকে সেই অভাবের প্রতিযোগী বলে। প্রতিযোগী থে প্রমাণের দ্বার! 

অবগত হওয়1 যায়, অভাবও সেই প্রমাণের দ্বার] জ্ঞাত হয় । যেমন চক্ষু- 

রিক্দ্রিয়ের দ্বার ঘট ও ঘটাভাব উভয়ই গৃহীত হয়। এইভাবে অন্বাত্রও বুঝিতে 

হইবে । অতএব প্রতিযোগীর অস্তিত্বসাধক প্রমাণই তদভাবেরও সাধক হয়। 

নিষেধবোধক নঞ্ প্রভৃতি শব্দের দ্বার! উল্লিখিত জ্ঞানের বিষয় যে হয় তাহার 

নাম অভাব। “এখানে ইহা নাই, এই বস্তটি ইহ! নহে” ইত্যাদি প্রকার জ্ঞানে 

নিষেধবোধক নঞ শব্খের অর্থ বিষয় হইয়াছে । এ লঞ্ শব্দার্থই অভাব 

বলিয় পরিগণিত । যদিও “ভবিষ্ততি” এই ক্রিয়! দ্বারা প্রাগভাব বোধিত হয় 

এবং নষ্ট, ধ্বস্ত প্রভৃতি শব্ধ দ্বারা ধ্বংসাভাব বোধিত হয়, তথাপি ভবিষ্যত, 

নট, ধবন্ত প্রভৃতি শব নিষেধবোধক বলিয়া গণ্য । 
বিশ্বনাথ এখন বলিতেছেন-_-যদি এখানে ঘট, পট প্রভৃতি প্রতিযোগী 

প্রত্যক্ষখণ্ম্ ১৮১ 



থাকিত, তাহ! হইলে এ সকল প্রতিযোগী প্রত্যক্ষ হইত এরূপ আপত্ি যেখানে 

হয়, সেইস্থানে অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। বিশেষণতাস্বরূপ সম্বন্ধে দ্বাধিকরণে 

সমবায়ের প্রত্যক্ষ হয় ॥ ৬২ ॥ 

হি হ্আান্দতং্ীবনি । অলামাত্রসব্যস্বী মীবযান্ুদক্তভিম্ব ক্কান্তামূ। লগান্থি-- 
সুলভাহী ঘন্াহ্য়ান জান ঘহামালাহিক ল স্বাযব । বনাব্লাতীঘভম্ম সলিযীয্তুরালা- 
খান: জ্কাহঘাল। লল তীবযলাতণি অধীহলা । জা ন্ব সলিবীহাত-সঘজল-সঘজিল- 

সলিজীবিকন্বফনা । লভ্পরহন্ব-_সলিআীহিলী ঘতাউ: অক্লসঘলজ্ঞা জিন ভনজঞখানঃ 

সলিযীনী যব জীডনানসব্জন্থী উন্ত:। অধান্ি-__ অপাজীল্ষঁঘীবাহিক্ক নর্জব, লঙ্গ-_ 
যহাল ঘতঃ হান, লহ্ি শদবঙ্ীল হুব্জাঘা্যিত্ত' হাব, লস ঘত্ামালাই: সত্জহথী' 

পলি । অল্ধকাই ন্তু লাঘাহ্যিত্ত' হান্গঘবী, বীন ঘত্রান্ানাইহল্ঘন্কাই ল ন্যাহা,মস্াহ্া', 
হসাহালসযহা তত অলী, আভীক্ঞভষীযা শিলানি হা হাঁলসত্যহ্থাহআানাহ্যিত্ত' হালযংজানু। 

ঘুবজাহিক অভ্যীব্ষ, ল্জান্তন্ত্র ল আীবঘ:, ল ঘুহতবা হি-সংসহাহ্ঞাঘাহ হিন্তুদহালয- 

তন্বাবু। ্রাধীতন্ুলক্ঘামান:, ামাধী ঘীহআবানী, যুক্টলিকামানী, অন্ী অন্ুচ্তাত্রা- 
আাম:, মীল হাভ্ছামান:, আব্দলি ভ্তভ্বাঘলাল:-_-ঘ্লনাহায বজহিক্লিবব্ ান্ল, 

অনু দত্যগ্ধং্সাঘাহ্যিত্ত' হান্তযতলরানু। অঁবহালান-সংযহী সলিমীহিলী ঘীষ্যলা । 

আল্দী5ল্যাঘালরসত্যহ্ী তত অধিক্হত যীয্ৰলা অনিহ্থিলা । অল: হচমাহী দিহান্মানি- 

ঈহী5দি ঙ্ মা হৃত্তাল তৃনব ॥ৎ২॥ 
যদি এখানে "ঘটপটাদি প্রতিযোগীর উপলব্ধি হইত-_ইত্যাদি গ্রন্থ । অভীব- 

প্রত্যক্ষে যোগ্যানৃপলব্ধি কারণ, যোগ্যানুপলন্কি অর্থাং যে অনুপলন্ধির যোগ্যতা 

আছে তাদৃশ অনৃপলব্ধি (000-09109109)। অর্থাৎ উপলব্ষির- জ্ঞানের 

অভাব, অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। যেমন ভূতলাদিতে ঘটাদির জ্ঞান থাকিলে, 

ঘটাভাবাদির জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। অতএব অর্থাং ঘটপটাদি প্রতিযোগি- 

জ্ঞানাসত্বকালে ঘটপটাদি প্রতিষোগীর অভাবজ্ঞান থাকায় স্বীকার করিতে 

হইবে যে--অভাব প্রত্যক্ষের পুতি প্রতিযোগীর অর্থ।ং যাহার অভাব প্রত্যক্ষ 

হইতেছে, সেই বস্তর উপলম্বাভাব অর্থাং উপলব্ধির-_প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের 

অভাবই ক্টরণ বলিয়া বোধিত হয়। সেইস্থলে অনুপলব্ধির যোগ্যতা থাক' 

আবশ্যক, সেই যোগ্যতা আবার ঘটপটাদি প্রতিযোগীর সত্বপ্রসঞ্জন অর্থাৎ 

সত্বের আপরত্তি-যদি এখানে প্রতিযোগী ঘটপটাদি থাকিত ইত্যাকারক 

আরোপ বা তর্কের দ্বারা যে অনুপলন্ধির উপলন্ধিরূপ প্রতিযোগী আরোপিত 

হয়, তাহাই যোগ্যানুপলন্ধি, তাদৃশ যোগ্যানুপলন্ধি অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ । 

১৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



“সত্ৃস্থয গ্রসঞ্জনং আপাদনং আপত্তি) তেন প্রসঞ্জিত আপাদিত উপলন্বিরূপঃ 

প্রতিযোগী যস্াঃ অনুপলবেঃ স! প্রতিযোগি-সত্ব-প্রসঞ্জন-প্রসঞ্জিত-প্রতিযোগী 

অনুপলন্ধিঃ, তত্বমেব যোগ্যতা অত্র অভিপ্রেতা”? | অর্থাৎ যেখানে--“ঘটপটাদি 

থাঁকিত, তাহ হইলে উহাদের প্রত্যক্ষ হইত” এইরূপ আপত্তি করা যাইতে 

পারে, সেইরূপস্থলেই অনুপলন্ধি অভাবপ্রত্যক্ষের কারণ হয় । তাহার অর্থ এই 

ষে প্রতিযোগী ঘটপটাদির সত্বৃপ্রসক্তি-সত্বের আরোপ অর্থাং যদি প্রতিযোগী 

থাকিত এইরূপ তর্কদ্বারা যে উপলস্তের-_অনুপলন্ধির অভাবের উপলস্তরূপ 

প্রতিযোগী আপাদিত হয় অর্থাৎ “উপলব্ধি হইত” এইরূপ প্রতিযোগীর আরোপ 

কর! হইয়াছে, তার্দশ উপলস্তাভাব--উপলব্ধির অভাব (02-09:0201102) 

অভাবপ্রত্যক্ষে কারণ। স্বৃতরাং যেখানে আলোক-সংযোগাদি আছে, সেই- 
স্থানেই “যদি এখানে ঘট থাকিত, তাহা হইলে ঘট পরিদৃষ্ট হইত” এইরূপ 

আপূন্হি বা তর্ক কর! যাইতে পারে । অতএব সেইস্থলেই ঘটাভাবাদির প্রত্যক্ষ 

হয় । অন্ধকার স্থলে এরূপ আপত্তি বা তর্ক কর যাইতে পারে না বলিয়া 

অন্ধক।রে ঘটাভাবাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু অন্ধকারে স্পার্শনপ্রত্যক্ষ 

হয়। যেহেতু আলোকসংযোগ ব্তীতও স্পার্শনপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয় অর্থাং 
অন্ধকারেও যদি ঘটাদি থাকিত, তাহ] হইলে স্পর্শ করা যাইত এইরূপ আপত্তি 

বা তর্ক সমুৎপন্ন হয় । 

গুরুত্ব গ্রভৃতি যে সকল পদার্থের প্রত্যক্ষ অষোগ্য, তাহাদের অভাব কিন্তু 

যোগ্য বস্ত বলিয়া বিবেচিত ব। গণ্য হয় না বলিয়। গুরুত্বাঁদির অভাবের প্রতযক্ষ 

হয় ন।। যেহেতু যোগ্যতার অভাববশতঃই গুরুত্ব প্রভৃতি" প্রত্যক্ষের আপত্তি 
বা তর্ক হয় না। বাম়ুতে উদ্ভূতরূপের অভাব, পাষাণে সৌরভের অভাব, 
গুড়ে তিক্তের অভাব, বহ্িতে অনুষ্ত্ের অভাব, কর্ণে বা শ্রবণেক্জিয়ে শব্ের 

অভাব, ও আত্মাতে সুখাদির অভাব এবং এরূপ অপর অভাবও সেই সেই 

ইন্ড্রিয়ের ছার প্রত্যক্ষ হয়, যেষযে ইজ্জ্রিয়ের দ্বার তত্তদভাবীয় প্রতিযোগীর 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যদ্বস্ত যদিক্দ্রিয়গ্রাহ্য তদভাঁবও তদিক্জ্িয়গ্রান্থ 

এরূপ নিয়ম আছে। এবং যেহেতু উক্তস্থলে বামুবৃত্তি উদ্ভৃতরূপাদি সকল 

প্রতিযোগীর প্রত্যক্ষের আপত্তি বা তর্ক করা যায় । 

সংসর্গাভাবপ্রত্যক্ষে ঘটপট প্রভৃতি প্রাতযোগীর যে।গাতা অপেক্ষিত অর্থাৎ 

অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু অন্যোহন্যাভাবের প্রত্যক্ষে তাহার অধিকরণের প্রতাক্ষ- 

যোগ্যতা অপেক্ষিত বা অবশ্যই দরকার । অন্যোহগ্তাভাব এখানে অন্তোহন্থয 

প্রত্যক্ষথণ্ডম্ ১৮৩ 



শবের অর্থ পরস্পর অর্থাৎ যে দুইটি বস্তর মধ্যে দুইটি বস্তই ক্রমান্বয়ে অভাবের 

প্রতিযোগী ও অনুযোগী হয় । যেমন “ঘটঃ পটে ন",__ অর্থাৎ ঘট পট নহে এই 
অন্যোহন্যভাবে ঘট অনুযোগী ও পট প্রতিযোগী হইয়াছে । আবার “পটে 
ঘটে] ন” অর্থাং পট ঘট নহে এখানে পট অনুযোগী ও ঘট প্রতিযোগী হইয়াছে । 

স্তরাং ঘট ও পট এই দুইটি দ্রব্যই পরম্পররূপে এই অভাবের অনুযোগী ও 

প্রতিযোগী ছুইই হইতে পারে। এই নিমিত্ত অন্যোহন্তানুযোগিক হইয়। 
অন্যোহন্ত গ্রতিযোগিক যে অভাব তাহ।ই অন্যোইন্তাভাব বলিয়! অভিহিত 

হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_অন্যোহন্তাঁভাবের প্রত্যক্ষে অধিকরণের 

অর্থা অনুযোগীর প্রত্যক্ষযোগ্যত1 প্রয়োজন । অন্যথা! আকাশকুসুম বা 
শশশৃঙ্গ ঘট ন ইত্যকারক অন্যেইন্যাভাবের ও বামু রূপবান ন ইত্যকারক 

অন্যোহদ্যাঁভাবের প্রত্যক্ষত্বাপত্তি । অন্যোহন্থাঁভাব প্রত্যক্ষস্থলে অধিকরণের 

প্রত্যক্ষ যোগ্যত। স্বীকৃত হওয়ায় “স্তভাদিঃ পিশাচাদিঃ ন” ইত্যাদি স্থলে 

স্তভাদিতে পিশাচার্দির ভেদ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় বা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বার গৃহীত 
হয়ই ॥ ৬২ ॥ 

পলীক্কিন্ধ: অলিবজিনিন: অহিকীভিব: | 
জামান্নভহ্তী ব্বালকগালী নীমঅখা 1৭8) 

স্যায়বৈশেষিক-_-সামান্তলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও ষোগজ এই তিনটি সন্নিকর্ষকে 

অলোকিকসন্নি কর্ষরূপে স্বীকার করিয়াছেন । 
ইন্ড্রিয়ের সহিত এমন কতকগুলি বিষয়ের বা বিষয়সমূহের সন্নিকর্ষ 

স্বীকারের প্রয়োজন হয়, যে সকল বিষয় ইন্দ্রিয়ের নিকটবর্তী বা ইন্দ্রিয়ের 
অভিমুখে অবস্থিত নয় । এমনকি অনেক বিষয় ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকর্ষকালে 

উৎপন্নই হয় নাই অথব1 সেই ইন্ড্রিয়ের গ্রহণযোগ্যই নয়, এই সকল বিষয়ের 

প্রত্যক্ষের উপপত্তির জন্য ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

কিন্ত এই জাতীয় সন্নিকর্ষ সকল ব্যক্তির পক্ষে সহজবোধের বিষয় নয় বলিয়াই 

অলোকিকসন্নিকর্ষ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । অলোৌকিকসন্নিকর্ধ জন্য 

প্রত্যক্ষকে অমুলীকিকগ্রত্যক্ষ বলা হয়। এই সন্গিকর্ষ গ্রত্যাসতিশব্দের দ্বারাও 

বোধিত বা ব্যবহৃত হয় । সামান্যলক্ষণাপ্রত্যাসতি, জ্ঞানলক্ষণা€ুত্যাসত্তি ও 

যোগজপ্রত্যাসত্তি। . এই তিনটি অলোকিকপ্রত্যক্ষের উৎপতিতে ইন্দ্রিয় 
ব্যাপাররূপে স্বীকৃত হয় । এখানে ব্যাপার শবের “তজ্জন্যতবেসতি তজ্জন্যজনক” 

এইরূপ অর্থ স্বীকৃত নহে কিন্তু ব্যাপার শব্দের অর্থ এখানে সন্নিকর্ষ বলিয়া 

১৮৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গ্রাহ্য, স্বৃতরাং ব্যাপার ও সন্নিকর্ষ একার্থকরূপে এখানে স্বীকৃত হইয়াছে। 
সামান্যলক্ষণ শবোস্থিত বা সামান্যলক্ষণ শব্দের ঘটক লক্ষণশব্ের অর্থ হইল 

স্বরাপ ও জ্ঞান। সামান্থস্বরূপ ও সামান্যজ্ঞান--সামান্যপ্রকারকজ্ঞান ব' সামান্য- 

বিষয়কজ্ঞান এই দুইপ্রকার সন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণ সন্িকর্ষ বলিয়। কথিত। 

বিষয়তা হইল তিনপ্রকার-_প্রকারতা, সংসর্গতা ও বিশেষ্ততা। সামান- 

বিষয়কজ্ঞান সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ বলিয়! স্বীকৃত হইলে সামান্যপ্রকারক, 

সামান্যসংসর্গক ও সামান্যবিশেষ্তক এই তিনটি জ্ঞানই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ 

শবের দ্বার! গৃহীত হয় বা বোধিত হয় ! বিশ্বনাথ এখানে সামান্যশব্দের-_ 

সমানানাং ভাবঃ সামান্যং এইরূপ যৌগিক অর্থেই সামান্য শব্দ প্রয়োগ বা 
ব্যবহার করিয়াছেন। এখানে সামান্য শের দ্বার! যাহ] নিত্য ও অনেক 

সমবেত (জাতি) এতাদবশ পদার্থমাত্রই বোধিত হয়, যেহেতু এখানে সামান্য 
শব্দের পারিভাষিক অর্থ গৃহীত হয় নাই। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিয়াছেন-- 

“কচিন্নিত্যং ধুমত্বাদি কচিচ্চানিত্যং ঘটাদি”। সামান্য শবের অর্থ--সদৃশ 

অনেক আশ্রয়ে জ্ঞানের বিষয়ীভূত ধর্ম। এই ধন্ম অনেক অধিকরণে জ্ঞাত 

হইলে পর এই ধন্মই সামান্তশবের দ্বারা বোধিত হয় । অতএব সামান্থশকের 

দ্বার! নিত্যধশ্ম ধূমত্বাদি এবং অনিত্যধর্মরূপে ঘটপটাদি দ্রব্যসমৃহ ও গুণাদি 

পরিগৃহীত হয়। জ্বায়মানসামান্ই সন্নিকর্ষ। যখন জ্ঞায়মানসামান্যের 

বা সামান্-জ্ঞানের কোন আশ্রয্পভূত বা অধিকরণভূত ইন্্িয়ের লৌকিক 

সন্নিকর্ষ জন্য জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখনই জ্ঞায়মান-সামান্য বা সামান্তের জ্ঞান 

ইন্ড্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়। লোৌকিকসন্নিকর্ষ ব্যতীত "গ্য কোন উপায়ে 

সামান্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইলে উক্তজ্ঞান চন্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সংযোগাদিরূপ 
লৌকিকসন্নিকর্ষজন্য বলিয়! স্বীকৃত হইবে না। যদি কোন একটি ঘটের সহিত 

চক্ষঃসংযোগের পর চক্ষুসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে এ ঘটে ঘটত্বের লৌকিক চাক্ষুষ- 
প্রত্যক্ষাআকজ্ঞান সমৃৎপন্ন হয়, তাহা হইলে এঁ ঘটত্ব বা ঘটত্বের জ্ঞান সকল 
ঘটের সহিত চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট হইতে পারে । যেহেতু ঘটত্ব সমবায় সম্বন্ধে সকল 

ঘটে থাকে এবং ঘটতৃজ্ৰ।ন স্ববিষয়ভূত ঘটত্বপ্রতিযোগিকসমবায় সম্বন্ধে যাবতীয় 

ঘটে থাকে । ইহার ভাবার্থ এই যে-কোন একটি ঘটের সহিত চক্ষুঃসংযোগের 
পর দেশাস্তরস্থিত, কালান্তরস্থিত প্রভৃতি খাবতীয় ঘটেরও চাক্ষুষপ্রত;ক্ষাত্মক- 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্ত ঘটটির যেমন প্রত্যক্ষ হয়, তেমনই 

অন্যান্য ঘটসমূহেরও প্রত্যক্ষ হয় । 
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কেবলমাত্র প্রভেদ এই যে চক্ষঃসন্নিকর্ষদূপ লৌকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন 
হয় বলিয়া! চক্ষঃদংুক্ত ঘটটির প্রত্যক্ষকে লৌকিকপ্রত্যক্ষ বলে । 

আর অন্যান্য-_দেশান্তরস্থিত, কালান্তরস্থিত প্রভৃতি ঘটসমূহের প্রত্যক্ষ 

অলোকিকসন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়1 উক্ত প্রত্যক্ষকে অলৌকিক প্রত্যক্ষ 
বলে। এই অলোৌকিকসন্নিকর্ষই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ নামে অভিহিত হয়। 
এইভাবে সর্বত্রই বুঝিতে হইবে। 

চক্ষুঃসংযোগাদিরপ লৌকিকসন্নিকর্ষ স্থলে যেমন সন্বন্ধের প্রতিযোগী ও 
অনুষোশী স্বীকার করা হয়। সামান্যলক্ষণরূপ অলোকিকসম্ি কর্ষস্থলেও 
সেইরূপ প্রতিযোগী ও অনুযোগী স্বীকৃত হয়। তথাহি-_সামাম্যলক্ষণসন্নিকর্ষে 

সামান্যপদার্থটি সন্বন্ধরূপে স্বীকৃত হইলে অথব! সামান্জ্ঞানসন্বন্ধরূপে স্বীকৃত 

হইলে এ সন্বন্ধের প্রতিযোগী হয় ইন্দ্রিয় আর ঘটত্বরূপ সামান্তের আশ্রয়ভূত 
ঘট পদার্টিই হয় অনুযোগী। আর সামাম্যসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে 

প্রতিযোগী হইবে ইন্দ্রিয়, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়কজ্ঞানবিষয়সংযোগ হইবে 

ইন্ড্রিয়বৃত্তিপ্রতিযোগিতার নিয়ামকসম্বন্ধ, ঘটত্বাদিসামান্যবিষয়ক জ্ঞানপদের 
দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযুক্তঘটবৃত্তি-ঘটতৃজ্ঞান গৃহীত হয়, এই জ্ঞানের বিষয় ঘটত্ব, ! 

ঘটত্ববান্ঘটের সংযোগ চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ে থাকায় ইন্দ্রিয় হয় প্রতিযোগী । 
সামান্যলক্ষণন্মিকর্ষবূপ অলোকিকসন্ষিকর্ষ স্বীকার না করিলে প্রথমে 

মহানসে ধূম ও বহির প্রত্যক্ষের পর ধুমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের এবং বহিতত্বরূপে 

ষাবতীয় বহিঃর ব্যাপ্তিরপ সন্বন্ধের প্রত্যক্ষ হয় না। যেহেতু পর্বতে অবস্থিত 
বহি ও ধুমের প্রত্যক্ষ ব্যতিরেকে পর্বতীয় ধূমে পর্ববতীয় বহির ব্যাপ্তি 

সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয় না বলিয়। পর্ববতীয় ধুমে পর্ববতীয় বহ্ির ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
অভাবহেতু পর্বতে অবচ্ছিন্ন ধুমরেখ দেখিয়। পর্ববতে বহ্ত্যনুমিতি হয় না। 

কিস্ত উক্ত অলোৌকিকসন্লিকর্ষ স্বীকার করিলে মহানসে ধৃূমবিশেষও 
বহ্িবিশেষের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ দ্বারা ধুমত্বরূপে যাবতীয় ধূমের ও বহিতত্বরূপে 

যাবতীয় বহ্ির প্রতক্ষ হয় । এই প্রত্যক্ষ সামান্থলক্ষণসন্নিকর্ষরূপ অলোকিক- 
সমন্িকর্ষজন্য অলৌকিকপ্রত্যক্ষ বলিয়। অভিহিত হয় । 

যে অলোৌকিকসন্লিকর্ষে জ্ঞানবিশেষ স্বরূপ হইয়াছে তাহারই নাম জ্ঞানলক্ষণ- 
সন্নিকর্ষ বা জ্ঞানলক্ষপপ্রত্যাসত্তি। জ্ঞানই সন্নিকর্ষরূপে প্রত্যক্ষের জনক হয়। 
এখানে লক্ষণ শব্দের অর্থ স্বরূপ । জ্ঞানস্থরূপ সন্নিকর্ষই জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ। 
এই জ্ঞান স্মরণাত্মকই হয়। ল্মরণাত্মকঞ্তান, যদি পুর্ববজ্ঞাত কোন পদার্থকে 
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বর্তমানকালীন জ্ঞানবিষয়ীভৃত পদার্থের বিশেষণরূপে ইন্্রিয়ের সহিত সংহুজ্জ 
বা সন্নিকৃষ্ট করে, তাহ৷ হইলে এ ম্মরণাত্মকজ্ঞকানই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলোকিক- 
সম্িকর্ষ নামে অভিছ্থিত বা কথিত হয়। এই অলৌকিকসন্নিকর্ষের দ্বারা এমন 
পদার্থ বা বস্ত ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয়, যে পদার্থট বা বস্তটি এ চক্ষুরাদি 
ইন্দ্রিয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হওয়ার যোগ্যই নহে । লৌকিকসন্নিকর্ধ দ্বার! যে কার্য্য 

কখনই উৎপন্ন হয় না, এই অলোকিকসন্নিকর্ষ দ্বার] সেই কাধ্য সমৃংপন্ন বা 
সুসম্পন্ন হয়। আতআআমাতে কোন পদার্থের জ্ঞানোৎপত্তির পর আখত্মবৃত্তিজ্ঞান হইতে 

২স্কার জন্মায়, উদ্বুদ্ধ সন্কার হইতে অর্থাৎ সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে স্মৃতি বা 
স্মরণের উৎপত্তি হয়। এ স্মরণাত্মকজ্ঞান সম্নিকর্ষরূপে পূর্ববজাত বস্তকে 
জ্ঞায়মান-জ্ঞানের বিষয়ীভূত বস্তর বিশেষণ করিয়] দেয় । 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের প্রসিদ্ধ উদাহরণ_-কোন ব্যক্তি ঘ্রাণেজ্দিয়ের ছারা 
অর্থঃ ভ্রাণেক্দ্রিয়সংযুক্তচন্দনসমবায়সন্বন্ধে __ স্রাণেন্দ্রিয়সংযুক্তসমবায়রূপ 
লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা চন্দনের গন্ধ গ্রহণ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আত্মণতে 
এ গন্ধজ্ঞানজন্তসংস্কার আছে। কালান্তরে সেই ব্যক্তি দূরস্থিত একখপ্ড চন্দন 
কাষ্ঠ দর্শন বা চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিল অর্থাং চন্দনসৌরভবিষয়কসংস্কারবাঁন্ 
ব্যক্তির দৃরস্থিত-অনান্্রাত-চন্দনকাষ্টের সহিত চক্ষুঃসংযোগদ্বারা “চন্দনং সুরাভি” 
ইত্যাকারক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্বকজ্ঞান উৎপন্ন হইল “সুরভিচন্দনং” এই জ্ঞানে 

চন্দনের বিশেষপরূপে সৌরভের ভান হইয়াছে মাত্র, কিন্ত চ্ষুঃসংযুক্ত চন্দনের 

সৌরভাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন বা গৃহীত হয় নাই, যেহেতু সৌরভ চক্ষরিব্ত্িয়ের 

যোগ্যগ্রাহাবস্ত নয় । তাহা হইলে চক্ষুরিক্দ্িয়ের যোগ্যগ্র'হযবস্ত-চন্দনে সৌরভ 

যে বিশেষণরূপে ভাসিত হইয়াছে তাহ? কীভাবে বুঝিতে পারা যাইবে ? চন্দন 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবস্ত বলিয়া “ইদং চন্দনং” ইত্যাকারক জ্ঞান উৎপন্ন 

হইল। কিন্তু ঘ্বাণেন্ড্িয়গ্রাহ্া সৌরভ চাক্ষুষপ্রক্ষ্যক্ষের বিষয় কীভাবে উৎপন্ন 
হইতে পারে ঃ এইজন্য নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন-_-সৌরভের প্রত্যক্ষের জন্য 
জ্ঞানলক্ষণানামক অলোকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হইবে । ঠাহারা বলেন-_ 
যদিও সৌরভ চাক্ষবপ্রত্যক্ষের গ্রাহাযোগ্যবস্ত নহে, যেহেতু সৌরভের সহিত 
চক্ষরিক্দ্িয়ের সংযোগাদিরূপ কোন লৌকিকসন্নিকর্ষ নাই। তথাপি সৌরভ 
চক্ষুরিত্র্িয়ের দ্বার! গৃহীত হয় এরূপ কণ্সন] স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 
ফলানুসারে কারণ কল্পিত হয়। “সুরভি চন্দনং” এখানে চন্দনের চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষ 

হইতেছে। চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের বিষয় চন্দনে সুরভিত্ব বিশেষণরূপে ভাসমান 
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হইয়াছে । যে সুরভিত্ব চন্দনের বিশেষপরূপে ভাসমান ছিল, সেই পূর্ববজ্ঞাত 

সুরভিত্ব চক্ষুঃসংযুক্ত চন্দনে নাই । যেহেতু চক্ষুঃসংযুক্তচন্দনের সৌরভ এখনও 

গৃহীত হয় নাই। 
এখন অগত্যা স্বীকার করিতে হইবে যে-_ এই চন্দনটিকে চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ 

করিবার পূর্বের চন্দনের যে সৌরভ অনুভূত হইয়াছিল, সেই সৌরভবিষয়- 
কানুভবজন্য সংস্কার উদ্রুদ্ধ হওয়ায় সৌরভবিষয়ক ন্মরণাত্বক জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। এ শ্মরণাত্বক জ্ঞান স্ববিষয়ভূত সৌরভকে মম্মুখস্থিত পরিদৃশ্যমান চন্দনের 

বিশেষণ করিয়। চক্ষরিক্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ করিয়া দেয় । চন্দনাংশে লৌকিক- 

সন্নিকর্ষজন্ত এবং সৌরভাংশে সৌরভবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষজন্য 

এই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান “সবরভি চন্দনং” এইরূপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এইভাবে 

স্মরণাত্মকজ্তানকে সন্নিকর্ষরূপে -স্বীকার করিলে চাক্ষৃষপ্রত্যক্ষের অযোগ্য 
বস্তরও প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইবে । এইজন্যই জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রত্যভিজ্ঞা, অনুব্যবসীয় ও অভাবপ্রতাক্ষ 

প্রভৃতিস্থলে যথাক্রমে--সেইঘটাঁদি ও প্রতিযোগীর ভানের ব! প্রত্যক্ষাত্মক- 

জ্ঞানের জন্য ও জ্ঞানলক্ষণরূপ অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকার করিতে হয় । “সেই 

দেবদত্ের”? এখানে “দেবদত্ত" এই বিশেম্ভূতাংশের চক্ষুরিক্রিয়সংযোগরূপ 

লৌকিকসন্নিকর্ষ দ্বারা প্রত্যক্ষাত্মবকজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও কিন্তু দেবদত্তের 
বিশেষরীতূত “স-_সেই” এই অংশটি হইল কালাত্তরস্থিত ও দেশাস্তরস্থিত। 

সৃতরাং কালান্তরস্থিত ও দেশাত্তরস্থিত “সেই” এই বিশেষণ লৌকিকসন্মিকর্ষ 

দ্বার! চক্ষু-সম্বন্ধ হইতে পারে -না “সোহয়ং দেবদত্ঃ” এরূপ জ্ঞানকে প্রত্যভিজ্ঞা 

বলে। বর্তমানকালে পুরোবন্তিরপে পুনর্দশনকালে দেবদত্তের সহিত 

চক্ষরিত্দ্িয়ের সংযোগকালে প্রাকৃপ্রত)ক্ষজন্য সংস্কার উদ্দুদ্ধ হয় এবং তজ্জন্য 

স্মরণাত্মকজ্ঞান স্ববিষয়ত্বৃত দেশাত্তর ও কালান্তর “সেই” এই অংশকে 

বর্তমানকালীন পুরোবন্তি দেবদত্তের বিশেষণ করিয়া চক্ুরিক্রিয়ের সহিত 

সম্বন্ধ করিয়! দেওয়ার “সেই” _-তত্তাবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্মিকর্ষজন্য 

“সেই” এই বিশেষণ পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

দৃষ্টাত্তর--কোন ব্যক্তির কদাপি অন্যত্র সপ্পের প্রত্যক্ষাত্ক জ্ঞান হয়, উ্ত- 

জ্ঞানজন্য সংস্কার তাহার আত্মাতে থাকে । এখন সেই ব্যক্তির কোনস্থলে 

সর্পজ্ঞানে রজ্জ্বর চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইল, অথচ সেথানে বস্তৃতঃই সর্প না থাকায় 

সর্পের সহিত তাহার চক্ষুরিক্র্িয়ের সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই বা হয় নাই। 

১৮৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



এখন পূর্ববদৃষ্টসপ্পপ্রত্যক্ষজন্ যে সংস্কার তাহার আছে, সেই উদ্বুদ্ধ সংস্কার 
হইতে সর্পবিষয়কম্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। সর্পবিষয়কস্মরণাত্মকজ্ঞান 

স্ববিষয়সর্পের সেইব্যক্তির চক্ষুরিক্দ্িয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় সর্পের প্রত্যক্ষাত্মক 

জ্ঞান সর্পবিষয়কজ্ঞানরূপ অলোকিকসন্নিকর্ষদ্বারা উৎপন্ন হয়। এ সর্পের 

প্রত্যক্ষই অলৌকিকপ্রত্যক্ষ | এ জ্ঞ(ন জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ-বিষয়তা স্থানান্তরিত 

সর্পেও আছে । অলোকিকপ্রতাক্ষের প্রতি উক্ত স্মরণাত্মকজ্ঞান কারণ। এ 

স্মরণাত্মকজ্ঞানকে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ বলে । জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্-পদে অবস্থিত 

বা উক্ত পদের ঘটক জ্ঞানশব্দের অর্থ স্মৃতি এবং লক্ষণশব্দের অর্থ হইল বিষয়, 

সন্নিকর্ষশব্দের অর্থ ম্মরণাত্মকজ্ঞ(নের বিষয়ের সহিত চক্ষুরিক্ঞ্িয়ের সম্বন্ধ । 

তৃতীয় অলোৌকিকসন্নিকর্ষ হইল যোগজসন্নিকর্ষ । যোগজসন্নিকর্ষপদের 

অর্থ-যোগীর যোগাভ্যাসদ্বার! উৎপন্ন ধর্ম বা শক্তিই অলোৌকিকসন্নিকর্ষরূপে 
অঞ্লীৌ'ককগ্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়। যোগী যোগভ্যাস দ্বার! যে ধর্ম বা 

শক্তি সঞ্চয় করিয়াছেন, তাহার দ্বারা তিনি দৃরস্থিত, ভূত, ভবিস্তং ও বর্তমান 

সার্বকালিক এবং অতিসুক্ষ প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় বন্তই প্রত্যক্ষ করিতে 

সমর্থ হন। যোগীর এইরূপ অলোকিকপ্রত্যক্ষের উপপত্তির নিমিত্ত যোগজ- 

সন্নিকর্ষ নামে অলৌকিকসন্নিকর্ষ স্বীকৃত হইয়াছে । যোগজধর্মশ যোগীর আত্ম- 

বৃত্তিধশ্ম হইলেও স্বাশ্রয়সমানকালিকত্ব সম্বন্ধে যোগীর যোগজধর্শা সকল সময়েই 

সকল পদার্থের সহিত ইন্্রিয়সন্নিকর্ষের কারক বলিয়া যোগীর উক্ত অলোৌকিক- 
প্রত্যক্ষ আকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থপদের ছার] ধর্মগৃহীত “স্ব, তাহার আশ্রয় 

যোগীর আত্মা, জগতের সকল পদার্থই যোগীর আত্মীর সম।নকালিক ॥ ৬৩ ॥ 

হর্ন দত্যথা' জীক্ষিক্চাভীল্গিক্ষঈইন লিতিগমূ। লঙগ শ্তীক্ষিক্ষসহনহী শীকা: অনিক 
শ্রণিন্া: | অন্তীক্কিক্ক-অন্লিক্কর্ানিহানী" নহুলি-_অল্তীক্কিক হলি । ভ্যাঘাহঃ অন্িক্কর্মঃ। 

বামাল্যকহাত হইনি | আমাল্য ভঙাণ যহ্স ইন্সখ:। অল জঙাঘানইল যি হলত্বতজুক্মলী, 

লা বালান্যভলকঘা সকঘাঅভিহিত্যিঘ ভঙ্জবী | লভ্নলিলয-ভজ্জল্ঘ্-লিহীচ্যক্ক-স্লান- 
সন্কাবীমূনন নীচঘদূ। লণাহ্ি_হন্গ হল্জিঘন্বজুকী ভুলাভিলহ্লিহীভ্যন মুন হলি স্বান 

যল জাম, লগ হান গুনত্ন সন্কাহ: | বন ঘুদংঈল অজিক্ষমরতা 'ৃলাহত্যন্ধ তব ন্ধ্ত- 

গৃদতিমর্ বান আাঘবী। অঙ্গ ঘহীল্িযঘম্জল্প-সক্গা বীমুরনিতিশীভবী, লহ গৃ্ী- 
নক ছুলত্সনালদ্ন ভকবনুদতিমঘক বান নল ব্যান, বল ঘৃনতবিন অথ ছল্পিয- 
জ্্বল্ঘালানান। লল্দকী তু ইল্দিযঅচ্নত্' ভীতি, লহ ছিহীন্ঘক ঘুম ছলি হান, 

প্রত্যক্ষখণ্ডমূ ১৮৯ 



অঙ্গ সক্কাহীন্ল গৃদত্ম সংআাঘজি:। ছুল্জিযভচমল্হন্ন ভীক্ধিন্কী পরাঙ্থা: | হৃহ্ত্ব 

অহ্িহিস্িযঘউ, লানঘজ্খকিন্তু ঘালগন্তাহীমূত্র ভাদাল্য সত্যালি: ॥৫২। 
এইভাবে প্রত্যক্ষাত্কজ্ঞান লৌকিক ও অলৌকিক ভেদে দুই প্রকার। 

তাহার মধ্যে লৌকিক প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানে ছয় প্রকার সন্নিকর্ষের-__-সন্বন্ধের 

বিষয় কথিত হইয়াছে। সম্প্রতি গ্রন্থকার অলৌকিকসন্নিকর্ষের--সম্বন্ধের বিষয় 
বলিতেছেন--অলোকিক ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । ব্যাপার শবের অর্থ সন্নিকর্ষ 
ব1 সম্বন্ধ । অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়ের সহিত ঘটাঁদি বিষয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার 

বা সন্নিকর্ষধ বলে। সামান্য লক্ষণ শবের-_সামান্য অর্থাৎ ধূমত্বাদি ও ধুমাদি 
হইয়াছে লক্ষণ অর্থাং স্বরূপ ব! বিষয় যাহার এরূপ অর্থ সেম্থানে লক্ষণ শবের 

দ্বারা “স্বরূপ” এরূপ অর্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইলে সামান্য লক্ষণ শব্দের সামান্য 

স্বরূপ প্রত্যাসত্তি-_সম্বন্ধ এরূপ অর্থ বোৌধিত হয় । সেই সামান্যস্বরূপ ইস্ত্িয়- 

গন্থবিশৈহ্যকজ্ঞানে প্রকার হয় ইহাই বুঝিতে হইবে । তাহা এইরূপ-যেস্থানে 
ধূমাদি চক্ষুরাদি ইন্্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়রছে, সেই চক্ষুরাদি উন্রিয়সংঘুক্ত 
ধূমাঁদি বিশেষ্ক “ধুম” ইত্যাকারক জ্ঞান যেখানে উৎপন্ন হইয়াছে সেখানে 

জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার বা বিশেষণ হয়। সেম্থানে ধৃমত্বরূপসন্নিকর্ষের দ্বারা 

“ধুমাঃ” অর্থাৎ যাবতীয় ধূমত্এইভাবে সকল ধুমবিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
অর্থাৎ ধূমাদির সহিত চক্ষঃসংযৌগের পর ধৃমাদি বিশেষ্ক ধৃমত্বাদি প্রকারক 
ধৃম ইত্যাকারক-জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাদ্বশজ্ঞানের উৎপত্তির পর দেশান্তরীয় ও 

কালান্তরীয় ধুমাদিতে ইন্ড্রির়সংযুক্তধূমবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূতধৃমত্বরূপ- 

ইন্জ্রিয়সন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় সেই সন্নিকর্ষ বারা “ধুমাঃ” ইত্যাকারক 
যাবতীয় ধূমবিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষজন্ক 
অলৌকিক প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান। 

এইস্থলে যদি “ইস্ত্রিয় সম্বদ্ধ-বিশেষ্যকজ্ঞানে প্রকারীভূতসামান্য” এইরূপ না 

বলিয়! “ইন্তরি্নসন্বন্ধ প্রকারীডূতসামান্য” এইভাবে কথিত হইত, তাহা হইলে 

ধূলিসমূহে ধূমত্বের-ভ্রমজ্ঞান হওয়ার পর সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞানের অনুপপত্তি 
হয়, যেহেতু স্নানে ধূমত্বের সহিত ইন্তিয়ের সম্বন্ধ নাই অর্থাৎ চক্ষুঃসংযুক্ত 

সমবায় সম্বন্ধ নাই । কারণ দেশাস্তরীয় ধূমে ও কালান্তরীয় ধূমে চক্ষঃসংযোগের 

অভাব থাকায় ভাদৃশধূমরৃততি ধৃমতে চক্ষুঃসংযুক্তসমবায়সন্বন্ধের অভাব আছে। 

কিন্তু আমার--গ্রস্থকারের মতে- ইন্্রিয়সন্বদ্ধধুলিপট বিশেষ্ক-জ্ঞান- 
প্রকারীভূতধূমত্বরূপ প্রত্যাসত্ি বা সন্নিকর্ষ দেশাত্তরীয়ধূমে ও কালাস্তরীয় ধূমে 

১৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিমান থাকায় সকলধৃমবিষয়কজ্ঞানের উৎপতি হয । ইঞজিয়সযাটি 
ংযোগাদি লৌকিক বলিয়া গৃহীত বা স্বীকৃত হইবে । সামাহালক্ষণসরিকর্ষ- 

জন্তবহিরিস্জরিয়দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তিস্থলে তাদৃশজ্ঞানে প্রকারীভত সামান্যই 
প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। অন্যথা অণুত্ব্ূপে যংকিঞ্চিংঅণুর উপস্থিতিতে অগ্ত্ব- 

সামান্যলক্ষণাদ্বার! সকল-_অনুবিষয়ের মানসপ্রত্যক্ষের অনুপপতি হয়, যেহেতু 

অণুতে মনের লৌকিকসন্বন্ধের অভাব থাকায় জ্ঞানে মনোজন্যত্বের অভাব 

আছে। কিন্তু অলৌকিকসন্লিকর্ষজন্য মানসপ্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞানে প্রকারীভূত 

সামান্তই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ। প্রত্যাসত্তি, সন্নিকর্ষ ও সম্বন্ধ ইহার1 একার্থক 

বা সমানার্থক শব্দ ॥ ৬৩। 

সাবলিহামাণাল্তু জানাল্দন্লানমিত্ৰন। 

বহিল্দিযজ-বভ্ক্মনীল-আমনসুথহজটী 01৭80 

ধৃমত্ব ও ঘটত্বাদির যাবতীয় আশ্রয়ভূত-_ধূমঘটাদিও তদীয় অবস্ঠুর, 

পদার্থসমূহের আসত্তি অর্থাং ইন্দ্িয়ের সহিত সন্বদ্ধজ্ঞানই সামান্তজ্ঞান বলিয়। 

অভিলফিত ব! অভিহিত হয়। যেখানে চক্ষুঃসংযোগাঁদি ব্যতীতও ঘটত্বাদির 

জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে ঘটত্ববপ-সামাগ্য সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হয় ন' কেন? এই আশঙ্কা নিবাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__ 

“তদিক্্িয়জ” ইত্যাদি । সেই ইন্ড্রিয়জন্ত তদ্ধন্মজ্ঞানের সামগ্রী অর্থাৎ কারণ- 

কূটের অপেক্ষা আছে। অর্থাৎ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদিরূপ সামান্য 

সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটের চাক্ষুপ্রতাক্ষ কবিতে হইলে টা দিবৃত্তিঘটত্বাদির 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী অর্থাং কারণের প্রয়োজন, সেই 

কারণকুট বা কারণসমূহকে কার্য্োংপত্তির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে কাধ্যাধি- 

করণে থাকিতে হইবে । অন্যথায় ঘটত্বাদিরূপ সামান্বসন্িকর্ষের ঘ্বার! সকল 

ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইবে না ॥ ৬৪ ॥ 

ঘহল্ত ঘলানালা লা: আমান্যনূ। লল্ল ন্বলঘিজিত্ নতন্িল্লানিতয ঘত্যাহি। 

য্স ঘন্ষী ঘর: যীবীন মূল, অললাখীন দাউ, হ্আালভলহলক্তৰ অন্রন্ামল লহ্ঘতনেলা 

মৃরভানীনাঁ কঘাভান্বীলাঁ না ঝ্লান অললি, লিলি আধ্যমূ। নব জামাল হীন অন্ন 

জাযব, বন অজল্তীনানিম্কগালা সত্যাতিঃ। ঈন্ত্ু অপ তাহ ঘহুলাহানন্নত লহ 

ছল: জলহ্থ জাবন্, লগ ঘামান্যকহ্বঘযা অভলঘা লহ্ঘতলা দান ল তান, 

ভালান্মবর লহাদীনঘানানূ। কিত্ব, হল্দিযভচু-নিহীচযন্ক ঘন হলি হাল হন 

প্রতাক্ষখণ্ডম্ 
১৯১ 



তাজ, অঙ্গ ছি হল্লিঘভক্রল্ন' ত্রিলাদি লাহহাহ্বালগন্জাহীমুল-ঘালান্যহস বান 
লাহায়্াল ভ্ুলী নল জাঘব? ভরা আাদাল্যনিমযক্ স্বাল সহযালিন তু বানাল্য- 

লিসা আবভিহিনি। আজি: দংযাঘভিহিতঘপ্ত: | লখ্বান্থ আলান্যন্তহাঘানিত্গ 

শহথাতাহাজ্ং নিম্বঘীভর্খ:। বীল ভালাল্যজিমবন্র ম্লাল সংযাব্রলিহিত্ৰখী বষ্যব। লন 

্বপ্ত: ভরঘীবাহিক নিলাদি ভানাল্যক্লীন অঙ্গ নর্বি; অঙ্গ অন্কজ-ঘত্তানীলা ন্াহ,অদতসঙ্থা' 

ভ্যান আহ লহিক্লিযজনি । অফ্ঘাখ: অনা আহ্থিহিন্দিবইঘা জালাল্মভহাঘাযা হ্বাল 

জনলীঘম্, শরহথা ঘলুন্ধিস্কিজরডিন ঘা ললৃজানাল্যভয লহিল্দিযিজল্য-স্কালভম ব্বালন্যুতীহ্িনা | 

ভা ন্্ জামসী ্বগ্তঃঘীবাভীল্ক-অঁযীঘাহিক। বীলাল্পক্তাহাভী ল্হ.হাহিলা লাহ্হা 

হ্বাল ল আঘবী ৫) 

বস্ততঃ সমানের ভাবই সামান্য বলিয়! পরিগণিত । সেই সামান্য কোন- 

স্থানে নিত্য পদার্থ ধুমতাদি জাতি হয়, কোনস্থানে বা অনিত্যপদার্থ ঘটাদি 
সামান্য শব্দের দ্বারা গৃহীত হয়। যেখানে একই ঘট সংযোগসন্বন্ধে ভূতলে 

পরিলক্ষিত ব' প্রত্যক্ষ হয়, এবং সমবায়সন্বন্ধে কপালে অনুভূত হয়, সেই 

জ্ঞানের পর যাবতীয় সেই ঘটাধিকরণ ভূতলাদি ও কপালাদির জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। অর্থাং সংযোগসন্বন্ধে ঘটবিশিষ্টভূতল ইত্যাকারক জ্ঞানের পর 
চক্ষুঃসংযুক্ত ভূতলবিশেষ্যক-জ্ঞানপ্রকারীভূত ঘটবত্তা সন্নিকর্ষ ছার! “সংযোগেন 

ঘটবস্তি ভৃতলানি” ইত্যাকারক চাক্ষষঅলৌ কিকপ্রত্যক্ষাত্মকজ্জতান উৎপন্ন হয় 

অনিত্যসা মান্স্থলে অন্যত্রও এরূপ বুঝিতে হইবে । এতাদ্বশস্থলে জ্ঞায়মান-_ 

জ্ঞানবিষয়ীভৃত অনিত্যসা মান্যপ্রত্যাসত্তি-সন্নিকর্ষ বলিয়া বোধিত হয়। যদি 

বল পরম্পরাসম্বন্ধে প্রত্যাসন্ন ঘটত্বাদির নিত্য সামান্য-প্রত্যাসত্তি স্বীকৃত হউক, 

ঘটাঁদি অনিত্য সাঁমান্যের প্রত্যাসত্তি স্বীকারে প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কা 

নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--পরন্ত ইতি । পরন্ত ঘটত্বাদি সামান্যের 

সম্ববায়াদি সম্বন্ধে অধিকরণীভূত ঘটাদিতে জ্ঞান হয়, সেই সমবায়াদি সম্বন্ধে 
সেই অধিকরণীভূত ঘট প্রভৃতির ঘটতাদিসামান্যই প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ 

অলোৌকিকপ্রত্যক্ষের জনক হয় । 
প্রাচীনসন্মত সামান্তলক্ষণসন্িকর্ষ নিরূপণ করিয্প। এখন নবীনসম্মত সামান্য- 

লক্ষণসন্মিকর্ধ নিরূপণ করিবার জন্ গ্রন্থকার সেই বিষয় উত্থাপন করিতেছেন-_ 
“কিন্ত” ইত্যাদি গ্রন্থের ছারা । কিন্তু অর্থাং উক্তজ্ঞায়মান সামান্যকে সন্নিকর্ষ 

বলিয়। স্বীকার করিলে যেখানে তদ্ঘটের নাশের পর তদ্ঘটাধিকরণের 

স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে সামান্তলক্ষণ দ্বারা অর্থাং ইত্জিয়সন্বদ্ধ- 

১৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিশেস্তকজ্ঞানপ্রকারীভূততদ্ঘটরূপসামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষদ্বারা যাবতীয় সেই 
ঘটাধিকরণের বা সেই ঘটাধিকরণসমূহ্র জ্ঞানের অনৃপপত্তি হয়। যেহেতু 
সেই সময়ে তাদৃশতদ্ঘটরূপ সামান্যের অভাব আছে। 

জ্ঞাক়মাঁনসপামান্যের প্রত্যাসতিত্ব স্বীকারে দোষান্তর দেখাইতেছেন-_ 
“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আরও যেস্থানে ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ-বিশেষ্ক “ঘট” 
ইত্যাকারক জ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে, সেইস্থানে পরদিনে ইন্দ্রিয়সন্বন্ধ ব্যতীত 
ও ইন্ত্রিয়সন্বদ্ধবিশেষ্যক-ঘটজ্ঞানে প্রকারীভূত ঘটত্বাদি সামান্য বিদ্যমান থাকায় 
“সর্বেবঘটাঃ” ইত্যাকারক সকল ঘটবিষয়কজ্ঞান কিজন্য উৎপন্ন হয় নাঃ এই 
নিমিত অর্থাৎ পূর্বেবোক্ত-অনৃপপত্তিরূপদৌষদ্বয়বশতঃ সামান্যবিষয় কজ্ঞানই 
প্রত্যাসত্তিরপে স্বীকৃত হইবে, কিন্তু জ্ঞায়মান__জ্ঞানের বিষয়ীভৃতসামান্য 

প্রত্যাসত্তিরপে স্বীকৃত হইবে না। তথাচ তদ্ঘটাধিকরণে তদ্ঘটসামান্তভাব 
থাকিলেও সামান্যজ্ঞানরূপসন্নিকর্ষ থাকায় দোষ হইল না। এই কথাই বিশ্বনাথ 
বলিতেছেন--“আসতি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । আসত্তি শব্দের অর্থ প্রত্যাসত্ি। 

এবং সামান্যলক্ষণপদের ঘটক লক্ষণ শবের অর্থ বিষয় । অতএব সামান্যবিষয়ক- 

জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থই প্রতিভাত হয়। যেখানে চক্ষঃসংযোগা দি- 

ব্যতীতও ঘটত্বাদি সামান্তজ্ঞান আছে সেখানে ঘটত্বাদিসামান্তবিষয়ক জ্ঞানরূপ 

সন্নিকর্ষের দ্বারা সকল ঘটাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষত্বের আপত্তি হয়। এই আপত্তি 

বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“তদিক্দ্িয়জ” ইত্যাদি । এই গ্রন্থের অর্থস্ 

যখন চক্ষুরাদিবহিরিক্দ্রিয়ের দ্বারা সামান্যলক্ষণসনিকর্ষজন্যসামান্ত-ঘটত্বাদির 

অলোকিক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন সেই ঘটত্বাদিসামান্যের আএস্ভৃত কোন 
একটি ধন্ী ঘটাদিতে সেই ঘটত্বাদিসামান্যের সেই ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের সামগ্রী 

অর্থাং কারণসমূহের অপেক্ষা করে। অর্থাং চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের পর ঘটত্বাদি- 
সামান্যবিষয়কজ্ঞানরূপসন্নিকর্ষদ্বার! সকল ঘটের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিতে হইলে 

ঘটা দিবৃত্তি ঘটত্বাদির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ করিবার জন্য যে সকল সামগ্রী বা কারণের 

আবশ্যক হয়, সেই কারণসমৃহকে কাধ্যের অব্যবহিতপূর্ববক্ষণে কাধ্যাধিকরণে 

অবশ্যই থাকিতে হইবে । সেই সকল সামগ্রী হইল- চক্ষুঃস“ষেণগ, আলোক- 

সংযোগ প্রভৃতি । এইজন্য অন্ধকার স্থানে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাদৃশ 

প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় ন। ॥ ৬৪ ॥ 

প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ১৯৩ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১৩ 



নিম্বধী ঘত্য ভন ন্যাঘাতী রালতহাগ: | 
নীআদ্রিবিন: সীক্ষীঘুন্জ-যুজ্ান-ঈহব: 1৭৭ 
মৃন্জঙ্ৰ অন্নহামান ্দিললাজনতক্ষুলীগ্নহ: ॥। 

যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপার অর্থাৎ সন্নিকর্ষ বা প্রত্যাসত্তিকে জ্ঞান- 

লক্ষণ বলে । অর্থাং যদ্দিষয়ক জ্ঞান হয়, তদ্িষয় কজ্ঞানের ব্যাপারই জ্ঞানলক্ষণ- 

প্রত্যাসত্তি বা সন্নিকর্ষ বলে। জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয়তবত পদার্থ 
অনুযোগী হয় এবং জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে জ্ঞানের বিষয় (পদার্থ) ইন্ড্রিয়সন্বদ্ধ হয় । 

যেমন ধৃমত্বজ্ঞান জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষরূপে স্বীকৃত হইলে ধুমত্জ্ঞানের বিষয় 
ধূমত্র সহিত ইন্দ্রিয়সন্বদ্ধ হওয়ায় কেবল ধূমত্েরই প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় । 

যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী ছুই প্রকার বলিয়া যোগজব্যাপার ব' প্রত্যাসতি 
বা সন্নিকর্ষও দুই প্রকার । যে ব্যক্তি বেদপুরাণাদি প্রতিপাদ্য-যোগাভ্যাসের 
স্বার চিত্ব-বশীভূত করতঃ ধ্যানাদিদ্বারা অনিমাদি সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, 

তাহাকে যুক্তযোগী বলে। সেই যুক্তযোগীর যোগবলে সর্বদাই সকল 

পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হয়। 

আর যে ব্যক্তি মাত্র বিষয় হইতে চিত্রফে নিবৃত্ত করিয়াছেন, কিন্তু সম্পূর্ণ- 

রূপে চিত্রকে নিজের অধানে আনিতে সমর্থ হন নাই এবং যোগাভ্যাস ও 

ধ্যানাদি নিয়ত করেন তাহাকে যুঞ্জান যোগী বলে। তিনি যখন সকল বস্ত 

প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মনন বা সংকল্প করিয়া অবহিত চিত্তে চিন্তায় বা ধ্যানে 

রত হন, তখনই সেই মুঞ্জান যোগীর সকল পদার্থের প্রতঃক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। 

ভবিষ্যতে সিদ্ধিলাভ করিলে তিনিও যুক্ত যোগীর মত ধশ্ম বা শক্তি সঞ্চয় করিয়। 

সর্বদাই সকল পদার্থকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৬৫ ॥ 

নন্তু স্বানঙ্বাঘা সত্াঘনিঘহি হালা, ঝানাল্সঙাগানি হালদা হা বীর্দহী 

ল হাছন আহু-_নিম্বর্ধীলি। অ্বানাল্তক্ম্থাতা সআঘভিহ্ি লহাসঘহ্ৰ হ্বাল জলযলি । 

্বাণগাগা সব্সাভিভন্ত লিন বান লব সব্যাবভিহিনি। অনাযনখ:__লখান্ন 

সতয্ধী অন্বিক্্' ত্রিলা লাল ল বচমত্রলি। লগ্বান্ন ভানগান্যক্ছাঘাঁ শিলা ঘুদতনন 
অক্ষতঘৃদানা অন্ভতিতনন অন্কনন্ীলা নব লাল কব খনন? হ্থ' আালালঅভঙ্বাতা 

হলীঙ্ষিঘবী ।” ন লন অন্ধত্ব ্ -ঘুন-নানালান জ্কাহালিবিনি ভাকযল্। সহযহাঘুল 
অন্থিতকনল্নত্স মৃহীতততান্ অল্তগূলহ্ৰ ন্ান্তুনভিখিনংতাহ ঘূলী নন্িন্সাচতী ল নলি- 

ঁহাবান্ুদন: | নল্দবী তত বানাল্যকহ্াতাযা বকঘৃদীদধ্খিতী কাক্াল্তকীয়-ইহাল্তবীঘ 

১৯৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাঁবলী 



ঘুম অন্িত্যাতযত্রঅল্ইন: ঘজখনলি । ল ন্ আালাল্যভগ্বতা-লীক্ষাই সলযকঈল অন্ক- 

সলবন্ধীনী আব ঝান্বযানজিহিনি ভ্রান্যমূ। সঈবতঈন অকজসঈবন্কানী আবীগদি 

নিহিচ্য ঘক্ষনহাধাঁনানষালহনন আান্নকযালাবানু। হন হ্বালভহাঘআাযা আহ্ীক্কাই 

স্তলিন্বহুননিলি স্বাদ বীেহয ফান ক্যান? যন্মদি আালাল্যভগ্বজযাণি বীর 
নান অল্মলি, লগাদি বীহমতভয বান স্বালভঙ্বলমা | ঘন যল ঘদল্বন ঘুঘু 
হাত, অল ঘ-্তীঘব্বভঘান্তুষন্বলাধ পান হ্বানভহাজযা | 

যীমজন্লিনিঘ হলি । যীবাঞ্যাব্জনিলী অ্ননিহীম: গ্ুলি-জ্ৃলি-ভ্তযালাহি সলিণান্য 
হতমধ্র:। ভুক-ঘুজানভদ-ঘীবি-ল নিষ্ঘাহু অম্নভযানি ভনিগযলিলি মান: ॥ €িএ।। 

শুকজ্খলি। মরু লানহ্ যীবাজশ্রচ্নভন্বান ললবা আন্কাহানহদাওনাহি-লিভিি- 

নহাখ্বমীন্বং হাল অন্নইন্ন অনিভ্ুন্থলি । লিবীঘহয নিল্লানিহীমী5দি অন্ক্কানীলি ॥ 

হলি গীত্রিহননাখনস্বাননমন্্রান্নাস্ঘ-নিহল্িলাযাঁবিভাল্লজুক্তানজযা সভমহ্থা- 

ঘহিজ্টহ্: $॥ ৃ 

তললক্ষণাপ্রতা*সত্তি যদি জ্ঞানস্বরূপ হয় এবং সামান্যলক্ষণাও যদি জ্ঞান- 

স্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানলক্ষণাপ্রত্যাসত্তি ও সামান্যলক্ষণা- 

প্রত্যাসত্তি এই অলৌকিক সন্নিকর্ষদ্য়ের মধ্যে পরম্পর ভেদ বা বৈলক্ষণ্য 

পরিলক্ষিত হয় না। বিশ্বনাথ উক্ত সন্নিকর্ষ দুইটির মধ্যে পরস্পর ভেদ 

দেখাইতেছেন--“বিষয়ীত্যাদি” গ্রন্থের দ্বারা । সামান্যলক্ষণাপ্রত্যসত্তিদ্বার! 

ঘটত্বাদিসামান্তের আশ্রয় ভূত ঘটাদির জ্ঞ।ন উৎপন্ন হয় । কিন্তু জ্ঞানলক্ষণা- 

প্রত্যসত্তিদ্বার। যদ্বিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সই বিষয়ের প্রত্যাসত্বি। অর্থাং 

জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষে ধুমত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূত ধৃমত্বাদিম!মান্যের সহিত চক্ষু 

সংযুক্তপমবায় সম্বন্ধ হওয়ায় কেবল ধুমত্বাদি সামাগ্তেই প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। ইহার ভাবার্থ-__প্রত্যক্ষস্বলে বিষয়ের সনি ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ বা 

সম্বন্ধ ব্যতীত কোন পদাথের প্রত্যক্ষ! আক জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। 

অতএব সামান্যলক্ষণাসন্িকর্ষ ব্যতীত ধৃমত্বরূপে সকল ধূমের এবং বহিনত্বরূপে 
সকল বহর জ্ঞান কীভাবে সমুৎপন্ন হইবে ? অতএব ধুমতরূপে সকল ধুমের ও 

বহিতত্বরূপে সকল বহির জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যদি বল সকল বহি ও সকল ধুমের 

মুগপদ্জ্নের অভাব থাকিলে কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। এইন্প 

বলিতে পারে না। যেহেতু মহানসে প্রত্যক্ষতৃত ধূমে বহ্ছির ব্যাপ্তিরূপ 

সম্বন্ধ গৃহীত হয়, কিন্তু অন্য পর্ববতীয় ধৃমাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় বা 
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অনুপস্থিতি হেতু “ধুম বহিনব্যাপ্য কিনা” এরূপ সংশয়ের অনুপপতি হয়। 

অর্থাৎ সমান্যলক্ষপাসন্নিকর্ষের দ্বারা যদি সকল ধূম ও সকল বহির জ্ঞান ন৷ 
হইত, তাহ! হইলে প্রকৃতস্থলে “ধৃমবহিব্যাপ্য কিনা ?” এইরূপ সংশয় হইত 
না। কিন্তু আমার মতে অর্থাত সামান্যলক্ষণাসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে 
সামান্যলক্ষণাপ্রত্যসত্তি দ্বারা সকল ধুমের প্রত্যক্ষত্মাক জ্ঞান হওয়ায় কালাস্তরীয় 

ও দেশান্তরীয় ধূমে বহিব্যাপ্যত্বের সংশয় সম্ভব হয়, স্বৃতরাং উক্ত সংশয়ের 
অনুপপত্তি হয় না। যদি বল সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্ব- 

রূপে যাবতীয় প্রমেয়বস্তর জ্ঞানোতপত্তিহেতু সাধারণব্যক্তির সর্ববজ্ঞত্ের 

আপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রমেয়ত্বরূপে সকল 

প্রমাপদার্থের জ্ঞান হইলেও ঘটত্ব, পটত্ব, ধূমত্বর ও বহিত্ব এইভাবে বিশেষ 

বিশেষ দ্ূপে সকল পদার্থের জ্ঞান ন। হওয়ায় সাধারণ ব্যক্তি সর্বজ্ঞ হইতে 
পারে না। এইরূপ জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষ স্বীকার না৷ করিলে “স্বরভিচন্দন” এই 

জ্ঞানের বিষয় চন্দন চক্ষুরিক্র্রিয়ের গ্রাহাযযোগ্যবস্ত হইলেও অর্থাং চন্দনের 
চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও সৌরভাংশে চক্ষুঃসন্নিকর্ষের অভাব- 
বশতঃ সৌরভের চাক্ষুষপ্রত্যক্ষাআআক জ্ঞান কিরূপে উৎপন্ন হইবে? অর্থাৎ উক্ত 
জানের অনুৎপত্তি হয়। যদিও সৌরভত্বাদি সামান্যজ্ঞানরূপসামান্যলক্ষণ- 

সন্নিকর্ষের দ্বারাও সৌরভত্বাদি জ্ঞানের বিষয়ভূত-সৌরভত্বসামান্যের আশ্রয়ভূত 

সৌরভের সহিত চক্ষঃসংযুক্তসমবায়ের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ থাকায় সৌরভের 
প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কিন্তু জ্ঞানলক্ষপসন্নিকর্ষ দ্বার! সৌরভত্বের প্রত্যক্ষ 
হয় অর্থাৎ জ্ঞানলক্ষণসন্লিকর্ষদ্বারা সৌরভত্বাদিজ্ঞানের বিষয়ভূতসৌরভতাদি 
সামান্যের সহিত ইন্ড্রিয়সংযুক্তমনঃসংযুক্তাত্মসমবেতজ্ঞানরূপের প্রত্যাসতি 

থাকায় বা হওয়ায় সৌরভত্বের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । 
যেখানে ভ্রমবশতঃ ধুমত্বরূপে ধুলি সমূহের জ্ঞান হইয়াছে অর্থাং ধুলি- 

সমুহকে ধূম বলিয় ভ্রম হইয়াছে । সেখানে জ্ঞানলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারাই 
অনুব্যবসায়ে ধুলিসমূহেরই জ্ঞান হইবে। যেহেতু যে বস্ত ইন্ত্রিয়সন্নিকৃষ্ট হয়, 

অনুব্যবসায়ে বিষয়বিধায় সেই বস্তরই জ্ঞান হয়। অতএব এখানে ধুলিপটল 

চক্ষুঃসন্নিকৃষ্ট “হওয়ায় অনুব্যবসাঁয়ে বিষয়বিধায় ধুলিপটলেরই জ্ঞান হইবে। 
ধৃূমত্বাদি সামান্যলক্ষণসন্নিকর্ষের দ্বারা ধুলিপটলের জ্ঞান হইবে না। যেহেতু 
ধূমত্ৃজ্ঞান ধুমত্বাদিদামান্জ্ঞানবিষয়ধূমত্বাশ্রয়ত্বসন্বদ্ধে ধূলিপটলে থাকে না, 
কিন্ত ধূমে থাকে । কিন্ত সামান্যসন্নিকর্ষের দ্বার! ধৃমত্বের জ্ঞান হয়। ধৃমত্ব- 
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জ্ঞানের প্রতি আত্মা সমবায়িক।রণ, আত্মমনঃ সংযোগ অসমবায়িকারণ, চক্ষু ঃ- 
ংষোগ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। এই সকল কারণকূট 

সন্নিহিত হইলে যে ধৃমজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধুমজ্ঞানকে ব্যবসায় বলে। 
ইন্জরিয়ার্থ সন্নিকর্ষ অর্থাং ইন্ত্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ সহকারী হইলে আত্ম- 

£সংযোগ ব্যবসায়কে উৎপন্ন করে। অতএব চক্ষুঃসন্নিকর্ষাদি কারণকৃট- 
দ্বারা “অয়ং ধূম” ইত্যাকারক ব্যবসায় জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। তাহার পর 

“অহং ধূমং জানামি” বা “ধুমজ্ঞানবান্ অহং” ইত্যাকারক অনুব্যবসায় জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। এই অনুব্যবসায়ে ভ্রমবশতঃ ধুলিপটলের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণসন্নি- 
কর্ষের দ্বার বিষয়বিধায় উৎপন্ন হয় । 

যোগজ ইত্যাদি । যোগাভ্যাসজনিত ধন্মবিশেষ বা শক্তিবিশেষ শ্রুতি, 

স্মৃতি ও পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্র প্রমাণক বা জ্ঞাপক | যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে যোগী 
দুই প্রকার বলিয়া উহাদের ধর্মও দুই প্রকার ইহাই ভাবার্থ ॥ ৬৫ ॥ 

যুক্ত হত্যাদি। যুক্তযোগীর যোগ বা সমাধির অভ্যাসজনিত শক্তিরূপ 

ধর্মের সহায়তায় মনের দ্বারা আকাশ, পরমাণু প্রমুখ স্থুলসৃক্স্প্রভৃতি জগতের 

যাবতীয় পদার্থের জ্ঞান সর্বদাই হয়। অপর অর্থাৎ যুঞ্জানযোগীর বিশেষ 

চিন্তা বা ধ্যানাদিদ্বারা সকল পদার্থের জ্ঞান হয় ॥ 

ইতি মহাণমহোপাধ্যায়__বীরেশ্বর তর্কতীর্২-দেশিকোত্মোপধিক শ্রীশ্রীজীব- 
স্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি-বদ্ধমানবাস্তব্য- ভারদ্বাজান্নদাঁপ্রসাদসৃত-শ্রীগোপাল- 
চন্দ্র তর্কতীর্ঘকৃত কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর প্রত্যক্ষ বা খণ্ডের 

পরিচ্ছেদের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥॥ ১।। 
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অঘ আনুলান-ব্হতম্ 

সাঘাবজু অহামহা:, কংছা লসাদিদীলবিক্ ৭ 
অনুলানা, বাঘলাল িনউল্তু কতা লল্তি। 

অলামাবানি-ক্জ্রীল ল হঘাহনূলিবিজহা ।1ৎ৩।। 
গ্রন্থকার প্রত্যক্ষপ্রমাণ নিরূপণ করিিয়। অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। 

যেহেতু প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইল অনুমান, উপমান ও শব্দপ্রমাণের উপজীব্য। 

অনুমান ও উপমান যে প্রত্যক্ষপ্রমাণের অধীন তাহা সহজ বোধগম্য । আপ্ত- 

বাক্যই শব্দপ্রমাণ বলিয়া কথিত। যে ব্যক্তি বাক্যার্থবিষয়ক যথার্থপ্রতাক্ষ- 

জ্ঞানবান্ হয় তাহাকেই আপ্ত বলে। সুতরাং শব্দপ্রমাণও প্রত্যক্ষপ্রমীণের 

অধীন বলিয়! অভিহিত হয়। উপজীব্য প্রতাক্ষপ্রমাণের বিষয় বলিয়া উপ- 

জীবক অনুমানপ্রমাণাদির বিষয় বলাই উচিত বলিয়াই গ্রন্থকার প্রত্যক্ষ- 

প্রমাণের পর এখন অনুমান প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন। অনু পশ্চাঁৎ অর্থাৎ 

প্রত্যক্ষপ্রমাণের পরই যাহা মান--প্রমাণরূপে কথিত হইয়াছে তাহাঁকেই 

অনুমান বলে। অনুমানের ফল অনুমিতি । অনুমির্তি শবের অর্থ-_অনৃ- 

পশ্চাং অর্থ(ং কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞানের পর জায়মীন মিতি-জ্ঞান। প্রত)ক্ষ 

প্রমাণের দ্বারা কোন পদার্থ বিষয়ক জ্ঞান বোধিত হওয়ার পর তৎসন্বন্ধী অন্য 

পদার্থবিষয়ক জ্ঞানই অনুমিতি । অনুমিত্যাত্মক অনুভবের করণই অনুমান 

বলিয়া কথিত হইয়াছে ।, অনুমিতিতে ব্যাপারবিশিষ্ট কারণকে বিশ্বনাথ 

করণরূপে স্বীকার করায় পরামর্শ ব্যাপার ও ব্যাণ্তিজ্ঞান করণ হয় । লিঙ্গ 

শব্দের বুযুৎপত্তিগত অর্থ__লীনংগময়তি অর্থাৎ অগপ্রত্যক্ষং চক্ষুরাদিইন্দ্রিয়েন সহ 
অসন্নিকৃষ্টং বস্ত বা পদার্থ জ্ঞাপয়তি যদ্বস্ত তদেবলিঙগমুচ্যতে অর্থাৎ যে বস্ত 

ইন্ট্িয়ের সহিত অসন্নিকৃই্ট-_অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থকে জ্ঞানের বিষয়রূপে অবগত 
করায় তাহাকে লিঙ্গ বলে। ব্যাপ্তিজ্ঞানের সাহায্যে লীন অর্থাৎ প্রত্যক্ষের 

অগোচরীতৃর্ত পদার্থের জ্ঞাপকই লিঙ্গ । ধুমাদি বহ্যাদিসাধ্যের লিজ । 
“যেখানে যেখানে ধুম আছে সেই সেই স্থানে বহি আছে এইরূপ ধুম ও বহিচর 
নিয়মিত অন্বয় সহচর জ্ঞান হইতে খ্ধুমোৌবহিব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারক অন্থয়ব্যাপ্তি 
জ্ঞান হয়। এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের ফলে ধূমসাধ্যভূত বহিতর লিঙ্গ বা সাধন বলিয়া 
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কথিত হয়। প্রথমে মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধূমপ্রত্যক্ষদ্বারা যে 
সংস্কার উৎপন্ন হয়, পুনরায় পর্ববতে ধুমপ্রত্যক্ষ দ্বার] উক্ত ব্যাপ্তিবিষয়ক-জ্ঞান 
জন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হওয়ায় “ধূমো বহিব্যাপ্য” ইত্যাকারক ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক 

জ্ঞান হয়। তাহার পর “বহিকব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত” ইত্যাকারক--পর্ববতের 

সহিত বহিনব্যাপ্যধূমের সন্বন্ধের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানই পরামর্শ বলিয়। 

অভিহিত হয়। তাহার পর “পর্ববতোবহিমান্” ইত্যাকারক অনুমিতি হয় । 

অতএব পরিলক্ষিত হয় যে প্রথমক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামশজ্ঞান ও 

তৃতীয়ক্ষণে অনুমিতিজ্ঞন উৎপন্ন হয়। অনুমিতির উৎপত্তিক্ষণে ব্যাপ্তিজ্ঞান 

বিনষ্ট হওয়ায় অনুমিতির উৎপত্তির পরক্ষণে আর অনুমিতি হয় না। অনুমান 

হুইপ্রকার-স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমান । যে অনুমানের ছারা অনুমান- 

কর্তার সাধ্যবিষয়ে অনুমিতি হয়, তাহাকে স্থার্থীনৃমান বলে। আর ষখন 
কোন ব্যক্তি কোন একটি অনুমিত পদার্থ বা বস্তকে বুঝাইবার জন্য অন্তের 

নিকটে প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পীচটি অবয়ব বাক্য 

প্রয়োগ করেন, তখন উক্ত পঞ্চাবয়ব বাক্য শ্রবণের দ্বারা অপর ব্যক্তির যে 

অনুমিতি হয়, সেই অনুমিতির জনক পঞ্চাবয়ব বাক্যকে পরারানুমান বলে। 

বিশ্বনাথ ভাষাপরিচ্ছেদে কেবল স্বার্থানুমানের বিষয়ই বলিয়াছেন। 

প্রাচীনের] বলেন__ব্যাপ)তবরূপে জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ভূত ধুমাদি- 

লিঙ্গ কিন্তু অনুমিতির করণ বলিয়া গণ্য হয়। গ্রন্থকার বিশ্বনাথ বলেন-_ 

প্রাচীনদের উক্ত মত সঙ্গত বা যুক্তিসহ নহে। যেহেতু জ্ঞায়মান লিঙ্গকে 

অনুমিতির করণরূপে ব1 হেতুরূপে স্বীকার করিলে অভাঁত, অনাগত প্রভৃতি 

লিঙ্গ বা হেতুর দ্বারা সাধ্যানুমিতির অনুপপত্তি হয়। কারণ সেই সময়ে হেতু 

উপস্থিত নাই । কিন্তু বস্ততঃ হেতু বা লিঙ্গ না থাকিলেও লিঙ্গ ধন্মিক ব্যাপ্তি- 
জ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন বিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক পরিলক্ষিত হয় না। . 

যেখানে ধুম আছে সেই স্থানে বহি আছে অথবা যেখানে যেখানে ধুমবস্ব 

আছে, সেই সেই স্থানে বহন আছে এইভাবে হেতুতে সাধ্যসহচার জ্ঞানের 

দ্বার অন্বযব্যাপ্তির জ্ঞান উৎপন্ন হয়। হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যই 

অন্বয়ব্যাপ্তির লক্ষণ। এখানে সাধ্যভূতপদ।র্৫থই হেতুর ব্যাপক হয় অর্থাৎ 

হেত্বধিকরণে অবস্থিত যে অত্যন্তাভাব, এসই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে 

সাধ্যভূত পদার্থ, সেই সাধ্যের অধিকরণে হেতুর বিদ্যমানতা৷ বা বৃত্তিতাই 

অন্বয়ব্যাপ্তি বলিয়1 অভিহিত হয় । 

অনুমানখণ্ডম্ ১৯৯১ 



যেখানে যেখানে বহ্যভাব আছে, সেই সেই স্থানে, ধূমাভাব আছে 
এইভাবে সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের সহচারজ্ঞান দ্বারা ব্যতিরেকব্যাপ্তির জ্ঞান 

হয়। ব্যতিরেক ব্যান্তির লক্ষণ__সাধ্যাভাবের ব্যাপকীভৃতাভাবের 

প্রতিষোগী হেতু । 

আর যে হেতুটি অন্বয় দ্বারা অর্থাৎ হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বার! ব্যাপ্তিবূপ- 

সন্বন্ধবিশিষ্ট হয় এবং ব্যতিরেক দ্বার অর্থাং সাধ্যাভাবে হেত্বাভাব সহচার 
দ্বারাও ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয় সেই হেতুকে অন্বয়ব্যতিরেকীহেতু বলে। আর যে 

হেতুটি অন্বয় দ্বার] অর্থাং হেতুতে সাধ্যসহচার দ্বারাই ব্যাপ্তিবূপসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়, 

কিন্তু সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বাভাবের সহচার দ্বার] ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় 

না, সেইহেত কেবলান্বয়ীহেতু বলিয়া কথিত হয়। যথা “ঘটঃ অভিধেয়ঃ 

প্রমেয়ত্বাং” এখানে অভিধাৰৃত্তিদ্বারা বোগ্িত সকল পদার্থ ই সাধ্যভৃত অভিধেয় 

এবং প্রমা__ঈশ্বরীয় যথার্থজ্ঞানের বিষয় সকলপদার্থই হেতৃভৃতপ্রমেয় । সুতরাং 

এখানে সাধ্যভাব ও হেত্বাভাব অপ্রসিদ্ধহেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 

পারে না। কিন্তু কেবলান্বয়ীহেতু হয় । যে হেতুটি কেবল ব্যতিরেক ব্যাপ্তি- 
বিশিষ্ট হয়, কিন্ত অন্বয্ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট সম্ভব হয় না, সেইহেতু কেবলব্যতিরেকা 

বলিয়া কথিত হয়। যথা “পৃথিবী তদিতরভিন্না গন্ধবত্বীং” এখানে ঘটপট 

প্রভৃতি পাথিববস্তমাত্রই পক্ষ বলিয়া! পরিগণিত । নব্যনৈয়ায়িকগণ বলেন-__ 

ব্যাপ্তি তিনপ্রকার বলিয়া হেতুও তিনপ্রক!র বলিয়! স্বীকৃত হইয়াছে । অন্বয়- 

ব্যাপ্তি, ব্যতিরেকব্যাপ্তি ও অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি এই তিন্প্রকার ব্যাপ্তি । 

হেতুর সহিত সাধ্যের অন্বয় সহচার দর্শনের দ্বার৷ অন্বয়ব্যাপ্তি, সাধ্যভাবের 

সহিত হেত্বাভাবের সহচারদর্শনের দ্বার! ব্যতিরেকব্যাপ্তি, এবং উক্ত উভয় প্রকার 

সহচারদর্শনের দ্বারা অন্বয়ব্যতিরেকব্যাপ্তি হয়। এই ব্যাপ্তির ভেদবশত£ঃই 

হেতু তিন প্রকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ষে হেতৃতে সাধ্যের অন্বয্ব্যাপ্তিজ্ঞান 

হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেবলান্বয়ী বলিয়া কথিত হয়। যে 

হেতৃতে সাধ্যের ব্যতিরেকজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু কেবল- 

ব্যতিরেকী বলিয়। পরিগণিত হয়। আর যখন যে হেতুতে উভয়প্রকার 
ব্যাঞ্চিজ্ঞান হষ্্রতে অনুমিতি হয় তখন সেইহেতু অন্বয়ব্যতিরেকী বলিয়া স্বীকৃত 

হয় । অন্ুমানে প্রসিদ্ধ পদার্থই হেতু বলিয়া কথিত হয় ॥ ৬৬-৬৭ ॥ 

অন্্ুমিবি ম্যুন্দাহ্যনি-ত্যাঘাহভত্ত হুলি। অন্ুদাঘানন্তুদিলী ভ্যালি্বান কংঘ, 
ঘহালহাণ ভযানাহঃ: | লখাহ্ি-_ইন ঘুষ লহ্বালবাক্ী গুম অন্িন্যালিযৃতহ্বীলা, ঘহন্থান 

২০০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভ হত ঘুম: বলন্মিনু ঘক্লাহী অনচিভলমূভা অ.লইজ্জাঁ ণহযলি। লহুনল্নত আলী 

অন্থিজ্যাচয হব জণ তযামিজলহ্ঘান্ লহ নবলি, নহল্বান্ ন্তিত্াত্যঘলনাল্ অযলিলি 
স্বান অনলি, ঘ তত্ব ণহালহা হক্ভুভ্সব, লহুনল্তৎ ঘত্দলী নন্থিনানিত্মন্তুদিনিলঘিব | 

অঙ্গ সান্বীলাভল্ত-_ ০যাচ্ঘবইন স্বাযলান ভিন্ন সন্তুমিনিকআলিলিঅহ্লিল । ভত্তৃম্বঘলি__ 
স্বাযনানমিনি। ভিন্নং্যান্ুমিঅক্র গর শ্ুক্ষিলান্থ-_অলাবলাহ্বীলি। অতন্তুদিলী ভিন" 
কহজ ভঘালু হা অলাববীন জিন্'ল অিলতইন ন্নান্তুনিনিনভযানূ ১ অন্ত্ুনিনিক্কগাভয- 
জিজ্লহন নহালীলমালানু_॥€ ছ-€৩।। 

গ্রন্থকার অনুমিতির উৎপত্তির বিষয় নিরূপণ করিতেছেন--“ব্যাপারস্ত* 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনুমাতে অর্থাৎ অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্জান করণ, এবং 

পরামর্শ ব্যাপার । যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানে বহ্নি থাকে 
এইরূপ অন্বয়সহচারজ্ঞান হইতে যে পুরুষ কর্তৃক মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি 
স্থানে ধূমে বহ্ির ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত হইয়াছে, পরে সেই পুরুষব্/ক্তিই কোন 
পর্বধত প্রভৃতি স্থানে ধারাবাহিক ধূমরেখা প্রত্যক্ষ করিলেন। তাহার পর 

মহানসাদিতে ধৃমপ্রত্যক্ষ জন্য যে সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে, পর্ববতাদিতে পুনরায় 

ধূমপ্রত্যক্ষ হওয়ায় পূর্বেবাক্ত ব্যাপ্তিবিষয়কজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধহেতু সেই 
ব্যক্তির “ধুমোবহিব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারকব্যাপ্তির স্মরণ হয়। তাহার পর “বহ্ি- 

ব্যাপ্যধূমবানয়ং পর্ববতঃ” ইত্যাকারক পর্বতের সহিত বহিনব্যাপ্যধূমের সম্বন্ধের 
ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই ধুমলিঙ্গকজ্ঞানই পরামর্শ বলিয়া অভিহিত হয়। 
শাহাঁর পর সেই পুরুষব্যক্তির__“পর্ববতো বহিান্” ইত্যাকারক অনুমিতিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। 

এই বিষয়ে উদয়ানাচাধ্যাদি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ বলেন- ব্যাপ্যত্বরূপে 

জ্ঞায়মান অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়ীভূত (6560 উপস্থিত ) ধুমাদিলিজ অনুমিতির 

করণ হয় ॥ কিন্ত গ্রন্থকার বিশ্বনাথ যুক্তিপ্রদশনপূর্ববক উক্ত প্রণচীনমত খণ্ডন 

করিতেছেন--“অনাগতাদি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । 

জ্ঞায়মান__জ্ঞানের বিষয়ভূতলিঙ্গ অনুমিতির করণরূপে স্বীকৃত হইলে 

ভাবী ও বিনষ্ট লিঙ্গ দ্বারা অনুমিতিজ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু অনুমিতি 

সময়ে অনুমিতির করণরূপে লিঙ্গ বা হেতু উপস্থিত (01552100) নাই । অতএব 

কেবল জ্ঞায়মানলিঙ্গকেই অনুমিতির করণক্পে স্বীকার করা যায় না । অতএব 

পরিলক্ষিত হয় যে-_নব্যনৈয়ায়িকদিগের মতে অনুমিতির প্রতি লিজের জ্ঞানই 

করণ, অনুমিতিকালে লিঙ্গ বর্ভমান--156110 থাকুক ব। না থাকুক-_-2550% 
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লঙ্গের জ্ঞান বা লিঙ্গ পরামর্শ থাকিলেই সেই ব্যক্তির অনুমিতি হইবে। 
আর প্রাচীনমতে অনুমিতির প্রতি অনৃমিতিকালে উপস্থিত__6967 লিঙ্গই 
কারণরূপে গণ্য হয় ॥ ৬৬-৬৭ | 

ভাস নহান্থতিতন-তী: অহালহা তক্দতী । 

[ ্যামিতু আাভমালাননগুলিতল সঙ্গীলিবলু] 

পালি: জাভ্সনবল্নভিনিললঅজলল্ন তহাভুল: 1411 

প্রথমে “ধুমবান্পর্ববত” ইত্যাকার কপক্ষধর্মতাজ্ঞান হয়, পরে “ধুমোবহি- 
ব্যাপ্যঃ” ইত্যাকারক ব্যাপ্তিন্মরণাত্মকজ্ঞান পরে বহিৎব্যাপ্যধু মবান্পর্ববত- 

ইত্যাকারক যে ব্যাপ্তিবিষয়কপক্ষধর্মতাজ্ঞান হয় এই জ্ঞানের নাম পরামর্শ । 

পরামর্শজ্ঞানে ব্যাপ্তি প্রকাররূপে বিষয় হইয়াছে এবং পক্ষধর্মত1 বিশেম্যরূপে 
বিষয় হইয়াছে, স্বতরাং ব্যাপ্তিপ্রকার কপক্ষধন্মরতাবিশেস্তক নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানই 
পরামর্শ বলিয়! অভিহিত হয় । এইজন্যই গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ ব্যাপ্তিবিশিষট- 

হেতুর পক্ষবৃত্তিত্বজ্ঞান পরামর্শ বলিয়া কথিত হয়। “তজ্জন্তত্বেসতি তজ্জন্- 

জনকোহি ব্যাপার” ইহাই ব্যাপারের লক্ষণ। পরামর্শজ্ঞান, ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য 

হইয়! ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য ষে অনুমিতি সেই অনুমিতির জনক হয়। ব্যাপারবিশিষ$ 
কারণকে করণ বলে। বিশিষ্ট বুদ্ধির প্রতি বিশেষণজ্ঞানের কারণত৷ সিদ্ধা । 
“বহিব্যাপ্যধূমবানু পর্ববত” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইল একটি বিশিষটবুদ্ধি। 
এই বিশিষ্টবুদ্ধির প্রতি বিশেষণীভূত ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। অতএব পরামর্শজ্ঞান 

ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য হইয়াছে অথচ ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য অনুমিতির জনকও হইয়াছে । 

[ সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয় কীন্তিত ]। 

সাধ্যবং অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, তদ্ভিন্ন জলতদাদি, সেই জলতুদাদি 

নিরূপিতবৃত্তিত্বাভাব হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়া উদ্াহৃত বা কথিত । যথা “পর্ববতো- 

বহিনমান্ধু মী” ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে সাধ্যভূতবহিরঅধিকরণপর্ববতাঁদি, তদৃভিন্ন 

জলতুদাদি, সেই জলহ্রদাদিনিরূপিতবৃত্তিত্ব মীনশৈবালাদিতে আছে, এবং 

তাদৃশবৃত্তিত্বাভাব হেতুভৃত ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল। 

“ধুমবান্ বহেণঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে বা অলক্ষ্যস্থলে সাধ্যভূত ধূমের 
অধিকরণ পর্ববতাদি, তদ্ভিন্ন অয়োগোলক, সেই অয়মোগোলকনিরূপিতবৃত্তিত্ব 

হেতৃভৃত বহিগিতে থাকায় এবং তাদৃশ বৃত্তিত্বাভাব না থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের 
অলক্ষ্যে সঙ্গতি হইল না ॥ ৬৮ ॥ 
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হযাত্যতধিলি। ভঘামিলিহচ্ছ্য নহীত অথ অহিজ্তযান্বনান্ি হ্বালদন্তুমিরী অননধমূ। 
লল্ব ঘষ্থী ন্যান্য হুলি হ্বান, ঘহী ভ্যাত্যনালিলি জ্বাল আা। অন্তুদিলিভন্ত ঘহী জ্যাত্ে 
হুলি হ্বালানু হী জা্ঘলিতআন্কাহিক্তা, দহ ভ্ঘাঘ্যন্বানিলি হ্বালান্ হা: ভা্যনালিতআা- 

স্কাহিক্কা। লিশ্রিঘ্রাক্নি নহামহানি ঘহা: জাযলালিতনান্তবলিলিহ্যে । লত্ত্ব_নন্বি- 

হঘাযে-ঘ-্ননান্ ঘন্মল হলি হ্বান শ্রিনাণি যন ঘল্লী ঘ.লতালিলি সম্সহাম্) লী 

বন্বিভ্যাত্ঘী এল হলি ন্যামিজ্নহতা লস স্বানলরযাইল্রান্তুদিবহুহানাহ্ ্যালিলি হাচলু- 

বহাচজ্ানবাহ্ছি হান অত্মস ন জ্কাহ্আম্, জন্তু জ্যা ঘেলাতভভ্কসন্কাহক্ক-নহাঘল্মতা- 

হানংনন কাহআাতনহযানহ্যকতনানূ_, লঙ্গ নিহাচ্ত-ল হিচ্জ্ৰ হ্বানক্ষক্ঘন বাহতান্লীলি শন্ন । 

ভয়াচ্যনাভর্টব্ক্ষান্ানওনি অন্িতঘাচগনালিলি হালাহ্ন্তুনিতআুলুঘল ভাঘনান্্ ভসামিসকাহন্ক- 

অহাপঞ্মলাহ্ানতিবন ্জাহ্আকন্ল্। কিস্ব্ ছুনলান ঘল্নল হলি স্বানানবুমিঘানলি:, 

অযাত্যলানভ্টহ্কীমুল-নুলতন সন্কাত্কহ হাঘ্নলাক্ানহস বতনালু। ল নন ৃহ্যনাত- 

হঘাত্ঘলা শ্রভ্টহ্ক্ষ-সক্ষাহক্ক-ঘহীঘক্নলাষ়ালক্ ইন্তু্ঘদিলিঘা্ম্ । আসভঘ ভ্নালিসসই 

বনভ্য দহ্বঘ্নলাহ্বালান্বুদিজ্যাণল: । আহি তত লল্ত্বধমীঘ-মৃত্যালাঘা-ভ্যাঘলালন্ত্ক- 
সন্ধা লনৃদ্রতমীত-ঘধঘজ্মলাহ়ান অনৃঘুতমীঘান্তুলিলী ইন্তুত্যবী, লব অনল্নন্কারঘ্ম- 
কাহ্ঘলান: । সন্মব তু অমনাযঘকনন্প্রনল জ্যামিসন্কাতক-নহাপ্কীলাঙ্বান অলত্রাজ- 

অ্ব্ল্পনান্তুলিলি অলযলীলি লালন্লক্ঞাত্যকাহতধাত্র: | ছি তত ভ্যামিসক্ষাহক্হান 

নহাদ্লাহানস্ব হবরল্ল ভ্ঞাহজনিত্যুভযল, লা ক্যাতব-কাহআমানলঘ, অন্ভিতয়াত্যী হুল: 

আল্তীক্রত্রান্ ঘত্ন হলি স্বালাহ্চ্যন্ত্রলিলিহন্্ ভযাহ্লি। হস যন বান লঙ্সানি 

নরিহাচ্তস্বাল ক্কবঘনীষ, কযু্রীহন্রভআাহীঅভন্রাহিলি ॥। 

ন্যায়ীলান আ্যাদ্আগ্সঘ:১, লঙ্গ সামি: জল আহ__ন্মামালি। আসন্বভ্ল্ম- 

ভিনন্লিলি। নন্থিনান্ ঘুনানিত্ি।হী নী অন্ধি: ভাযলান্ নন্থানবাভিব্নহল্যীঅক্ত- 
উাহি বাহ্নুজিত্ন ঘৃলভানি জঙাঘাবলল্নয: | ঘৃললান্ নন 1ইতআান্থী আাষ্যন্-অভিন 

হবমাঘ:ঘিণভাহী নন: অভনাল্লালিত্যামি: । অল বন ঝচন্ব-ীন ঘা বীললভচন্বল্্ীল 
জাযনানূ লীন: । অন্যথা অনন্বায অজননল্মন নঙ্থিনাল অন হতরযনব্তরহুল্থী লহ্কানজাহি:, 

লন ঘৃনভন নিত্লানতন্বাহ্ত্যামিসঅক্লান। জা্ঘলহুন্অহন্ন আাঞ্যশ্রতত্রান্রভ্ভ্তল্ল- 

সলিঘীবিলাক-ঈক্নন্ ্াঘ: | বীন যনকিস্তিক অন্থিনণী মন্থানাইপিল্ন ঘত্রলাহী 

ঘৃলভঘ ঘতীডনি ন হানি: । খন অঙবন্টল ইন্তুলা, লন অকন্র-উন ভাত্নভ্ল্যাপ্থুতিন 
নীত্যনূ। বন ঝাত্যন্রহ্ল্যক্লিন্ ম.লাতযন অ.লভ্য অললাঘজঙরল্উন ঘংনওণি ল হালি: । 

ভাগয়ত্র্ল্যানুতিতনত্ব আাযশ্রহ্ল্যন্থলিতততত্রাশ্রভ্লিল্ল-মলিযীহিলাল্কান্পাত্র: | বীন 

ঘ.নান্ মন্ত্র হিঅনস আাগ্য্রহুয-অন্তন্রহাহি-ন্যনিকতাানডঘি লালিল্যামি:। সঙ্গ অন্বন্ি 
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অন্য যৃত-্কনদল্যিংনিহাজ্ভ-ভ্ত্বাহিত্া্ী নিহাচ্ছবলাঘা: হ্যজবলাযাহনবন্ঘানু 
ভাঙঘনহ্ল্যহিদন্ ঘাহানগ্তিতঘ নাহি, খাদি ইত্তলানন্ন্ন্কবান্থুিতন ভাভ্যলূ, 
ইন্তুলা্ন্ক লাহ্হান্থজিনানঅন্হ্ক্কলিলি কাবিলী৩খ: ॥৫4। 

ব্যাপ্য ইত্যাদি গ্রস্থ। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমাদি হেতুর পর্ববতাদি পক্ষের সহিত 
বৈশিষ্ট্যাবগাহি-__সম্বন্ধাবগাহি অর্থাং সম্বন্ধবিষযয়ক “বহিব্যাপ্য ধূমবান্ 
পর্ববত" ইত্যাকারক জ্ঞান অনুমিতির জনক পরামর্শজ্ঞান। সেই পরামর্শজ্ঞান 

“পর্ববতাদিপক্ষে ব্যাপ্য” অর্থাত পক্ষপ্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক-পর্ববতে বহি- 

ব্যাপ্যধুম ইত্যাকারকজ্ঞান অথবা পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ ব্যাপ্যপ্রকার কপক্ষ- 
বিশেগ্যক-বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক জ্ঞান হয়। 

কিন্তু পক্ষে ব্যাপ্য অর্থাৎ পক্ষপ্রকারক-ব্যাপ্যবিশেস্যক-পর্ববতে বহিনব্যাপ্য- 

ধূম-ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষে সাধ্য ইত্যাকারিক অনুমিতি হয় । 
এবং পক্ষ ব্যাপ্যবান্ অর্থাং ব্যাপ্যপ্রকারক পক্ষবিশেষ্যক-_বহিনব্যাপ্য-ধুমবান্- 

পর্বত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে পক্ষ সাধ্যবান্-ইত্যাকারিকা 

অনুমিতি হয় । 

নব্যনৈয়ায়িক মতে-_উক্ত উভয় প্রকার পরামর্শজ্ঞান অর্থাং “পক্ষে-ব্যাপ্য” 
পক্ষ প্রকারকব্যাপ্যবিশেষ্যক-_পর্ববতে বহিনব্যাপ্যধুম ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান 
হইতে এবং “পক্ষ ব্যাপ্যবান্” ব্যাপ্যপ্রকারক-পক্ষবিশেষ্যকৃ-_বহিব্যাপ্যধূমবান্ 

পর্ববত ইত্যাকারক-পরামর্শজ্ঞান হইতে “পক্ষ সাধ্যবান্” এরূপ সমানাকারক 
অনুমিতি হয় । 

মীমাংসকদিগের মত গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষরূপে উপস্থাপিত করিতেছেন__ 

“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত-ইত্যাকারক 
পরামর্শাআকজ্ঞান ব্যতিরেকেও যেখানে পর্ববত ধুমবান্ ইত্যাকারক- 

প্রত্যক্ষাত্ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর বহিব্যাপ্যধূম এরূপ ব্যাপ্তির 

শ্মরণাত্সক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেখানে উক্ত জ্ঞানদ্বয় হইতে অর্থাং পর্বত 

ধূমবান্ ইত্যাকারক ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধুমত্বাদি প্রকার কপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে 

এবং বহিব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিক্মরণাত্মকজ্ঞান হইতে অনুমিত 

পরিলক্ষিত দুয় বলিয়া! ব্যাপ্তিবিশিট-বৈশিষ্ট্যাবগা হিজ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তির 
আশ্রয়ত্বৃত হেতুর সম্বন্কবিষয়ক-_বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্বত ইত্যাকারক 
পরামর্শাত্মক-জ্ঞান -সকলস্থলেই অর্থাং অনুমিতিমাত্রেরই প্রতি কারণ বলিয়া 

স্বীকৃত হয় না। কিন্তু ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধুমত্বাদি, সেই ধূমত্বাদি 
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প্রকারক--“পর্ববত ধৃমবান্* ইত্যাকারক যে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান, এতাদশ অর্থাং 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ ক-ধৃমত্বাদিপ্রকারকপক্ষধর্নতাজ্ঞানত্বরপে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক- 
প্রকারক-পক্ষধরন্মতা-জ্ঞানের কারণতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, যেহেতু 
উভয় মতেই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকারক-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানের নিয়তপূর্বববৃত্তিতা 

বিদ্যমান আছে, স্ৃতরাং সেরূপক্ষেত্রে বিশিষ্-বৈশিষ্ট্যাবগাহি-রূপ পরামর্শজ্ঞান 
কক্পিত হইলে গৌরবজনিত দোষ হইবে । অর্থাৎ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকার কপক্ষ- 

ধর্মতাজ্ঞানের কারণত্ব শ্বীকারে কেবল ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধৃমত্বাদির জ্ঞানাংশে 
প্রকারতা বিদ্যমান থাকিলেই কাধ্যসিদ্ধ হইবে, জ্ঞানে ব্যাপ্তিপ্রকারতার 

নিষ্প্রয়োজন। অতএব গৌরবদোৌষবশতঃ বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট্যাবগাহিরূপ পরামর্শ- 

জ্ঞান অনুমিতিমাত্রের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হয় না। এবূপ বলিতে পার 

না। কারণ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিপ্রকার ক-পক্ষধন্মতাজ্ঞান না থাকিলেও 

কেবল বহিনব্যাপ্যবান্ অর্থাৎ বহ্যভাববদবৃত্তিমান্ ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে 

অনুমিতিজ্ঞান উৎপন্ন হয় অর্থাং ইহা ব্যাপ্যমান্, স্বৃতরাং ইহা বহিমান্ এইরূপ 

অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক কোন ধন্মেরই উল্লেখ নাই, তথাপি বহ্িমান্ 

এরূপ অনুমিতি হয়। যদি বল বাপ্যতাবচ্ছেদকধূমত্বাদিপ্রকারক পর্ববত 

ধৃমবান্ ইত্যাকারক জ্ঞানরূপে পরামর্শের কারণত্ব স্বীকারে কোন দোষ 
পরিলক্ষিত হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“লাঘবাচ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকারকত্ব ব্যাপ্তিঘটিত বলিয়া ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকপ্রকাঁর- 

কত্বাপেক্ষা ব্যাপ্তিপ্রকারকত্ব লঘৃহেতু ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষধন্মতাজ্ঞানত্বরূপে 

“ব্যাপ্তিমান্পক্ষবৃত্তি” ইত্যাকারক বাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানই "*নুমিতির কারণ 

হইবে। 

যদি বল অবচ্ছেদকাংশে লাঘব হইলেও কারণত।ংশে গৌরব পরিলক্ষিত 
হয়, যেহেতু ধুমপ্রত্যক্ষ, ব্যাপ্তিস্মরণ ও পরামর্শ এই জ্ঞানত্রয়ের কারণত্ব স্বীকার 
করিতে হইতেছে । আর আমার মতে জ্ঞানদ্বয়ের কারপত্বস্বীকারে লাঘবপরিদৃষ্ট 

হয়। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“কিঞ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । আরও কথা যে 

“ধুমবান্ পর্বত” ইত্যাকারক জ্ঞান হইতে অনুমিতির আপত্তি হয়, যেহেতু 

কালান্তরীয় ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বাদিপ্রকারক-(ধৃমবান্ পর্ববত)-পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান 
পূর্ব্বেই বর্তমান আছে । যদি বল গৃহামান অর্থাৎ বর্ভমানকালীনজ্ঞানবিষয়ীভূত 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক প্রকারক-পক্ষধর্মতাজ্ঞানের হেতুত স্বীকৃত হইলে কালান্তরীয় 

তাদৃশ পক্ষধম্মরতা জ্ঞানকে গ্রহণ করিয়। উক্ত অনুমিতির আপত্তি হইতে পারে 
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না। এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান আছে 

আর মৈত্রের পক্ষধর্মতাজ্ঞান আছে সেখানে অনুমিতির আপত্তি হয়। কিন্ত 
যদি তৎপুরুষীয় বর্তমানজ্ঞানবিষয়ীভূত--ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-প্রকার ক-তৎপুরুষীয়- 
পক্ষধন্মতাজ্ঞান তংপুরুষের অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়া স্বীকার কর; 

তাহ! হইলে প্রত্যেক পুরুষের জন্য পৃথক্ পৃথক্ কাধ্য-কারণভাব কল্পনা 

করিলে অন্ত কাধ্যকারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় । 
কিন্ত আমার- গ্রন্থকার বিশ্বনাথের মতে সমবায় সম্বন্ধে ব্যাপ্তিপ্রকারকপক্ষ 

ধর্মতাজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে অনুমিতি উৎপন্ন করে এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকার 

অনন্তকা ধ্য-কারণভাব স্বীকারজনিত গৌরবদোষ হয় না। কিন্তু যদি বহি”- 

ব্যাপ্যধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং ধুমবাঁন্ পর্ববত ইত্যাকারক- 
পক্ষধম্মতাজ্ঞান অনুমিতির প্রতি পৃথক পৃথক্ রূপে কারণ কল্পিত হইলে দুইটি 

কার্যকারণভাব স্বীকার করিতে হয় । অতএব চৈত্রের ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও 
উহ্থার পক্ষধম্মতাজ্ঞান "ন। থাকায় উক্ত অনুমিতির আপত্তি হয় না। সুতরাং 

লক্ষণে তৎপুরুষীয়ত্বনিবেশে প্রয়োজন নাই। নৈষ়ায়িক মতেও ব্যাপ্তি 
প্রকারকপক্ষধন্মতাজ্ঞানের বা পক্ষধন্মতাবিষয়কব্যাপ্তিগ্রকারকজ্ঞানের 

অনুমিতি হেতুত্বে বিনিগমনাভাববশতঃ উক্ত হেতুয়ে গ্রন্থকার দোষাত্তর 

দেখাইতেছেন--“বহিনব্যাপ্য” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞানের 

এবং পক্ষধন্মতাজ্ঞানের স্বতন্ত্ররূপে--পৃথক্ পৃথক্ রূপে কারণত্ স্বীকারে কাধ্য- 

কারণভাবদ্বয়ের যে উৎপত্তি হইতেছে, তাহার দ্বারা “বহিনব্যাপ্যধুম” ও 

“আলোকবান্ পর্বত” এই জ্ঞান হইতেও অনুমিতির আপতি হয় । যেহেতু 

উক্তস্থলে ব্যাপ্তিপ্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধম্মতাজ্ঞান এই উভয় প্রকার কারণই 

বিদ্যমান আছে। অতএব বহিব্যাপ্যধুমবান পর্বত ইত্যাকারক পরামর্শরূপ 
বিশিষ্টজ্ঞানের অনুমিতির প্রতি কারণতার আবশ্যক হওয়ায় যেখানে ব্যাপ্তি- 
প্রকারকজ্ঞান এবং পক্ষধশ্মতাজ্ঞান এই উভপর্নবিধ জ্ঞান আছে যেখানেও “বহি 

ব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্ট জ্ঞানের কারণত্বরূপে 
কল্পনা কর! যাইতে পারে, যেহেতু ফলমুখ গৌরব দোঁষাবহ নহে । যেস্থানে 
গৌরব স্বীকার না করিলে গত্যন্তর নাই সেইস্থানে সেই গোৌরবকে ফলমুখ 
গৌরব বল হয়। যেখানে ব্যাপ্তিপ্রকার কজ্ঞান ও পক্ষধর্শতাজ্ঞান এই জ্ঞান 

দুইটি স্বতন্ত্রাপে অনুমিতির প্রতি কারণ বলিয়। স্বীকৃত হয়, সেখানেও “সাধা- 

ব্যাপ্যহেতুমানপক্ষ” ইত্যাকারক পরামর্শরূপবিশিষ্টজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 
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কারণরূপে কল্সিত হয় এবং উক্ত বিশিষটজ্ঞান হইতে অনুমিতিরূপ ফল উৎপন্ন 
হয়। এখানে উক্ত বিশিষ্টজ্ঞানের কাধ্যকারণভাব স্বীকার করায় যে গৌরব 

হইতেছে, তাহ। দেোষাবহ নহে যেহেতু উহাকে ফলমুখগোরব বলে। 
ফলিতার্থ এই যে-_অনুমিতিমাত্রের প্রতি বিশিষ্টজ্ঞজান কারণ এইরূপে 

পরামর্শাআ্মকবিশিষ্টজ্ঞানের কাধ্য-কারণভাঁব নিশ্চয়ের পর ব্যা্তিপ্রকারক 
ও পক্ষধন্মতীজ্ঞান অনুমিতির স্বতন্ত্রকারণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে বিশিষটজ্ঞানের 

কারণতাকল্পনাজন্য গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্বাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। 

অর্থাং পরামর্শাত্মকবিশিষ্টজ্ঞানের ক।রণত্ব কল্পিত বা স্বীকৃত হইলে পর কার্য্য- 

লিজ দ্বারা, ততদনুমিতির অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণবৃত্তি গৌরবাশ্রয় ভূত-পরা মর্শ- 

নিশ্য়হেতু উক্ত গৌরবজ্ঞান বিশিষজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হয়। কিন্ত 
এখানে প্রথমে পূর্বেবাক্ত জ্ঞানদ্বয়ের কাধ্য-কারণভাব স্বীকার করার পর 

বিশিষ্টজ্ঞানের কারণত। কল্পিত হইয়াছে, অতএব কাধ্য-কারণভাবনিশ্য়ের 

পূর্বেন ০শনুবজ্ঞানের অভাব থাকায় কাধ্য-কারণভাব নিশ্চয়ের পর উৎপন্ন 
গৌরবজ্ঞান বিশিষ্টজ্ঞাননিষ্ঠকারণতার প্রতিবন্ধক হইল না। 

যে হেতুট ব্যাপ্তির আশ্রক্নভূত পদার্থ, সেই হেতুই ব্যাপ্য পদের দ্বারা গৃহীত 
ব! বেধিত হয়। সেখানে অর্থাৎ ব্যাপ্যপদের ঘটক ব্যাপ্তি পদার্থটি কি? 

এইনিমিত্ত গ্রন্থকার বপ্তিপদার্থের পরিচয় বা স্বরূপ বলিতেছেন--“ব্যাপ্তি” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । অনুমানপ্রমাণস্থলে যে বস্তুটি সাধিত ব৷ প্রতিপাদিত 

হয় সেই বস্তুটিই সাধ্য বলিয়! অভিহিত হয় এবং যে বস্তর দ্বারা সাধ্য 

বস্তট সাধিত হয়, সেই বস্তুটি সাধন বা হেতু বালিঙ্গ বলিয়া কথিত হয়। 

লিঙ্গের অপর নাম জ্ঞাপক এবং সাধ্যের অপর নাম জ্ঞাপ.। অনুমিতিস্থলে 

যে বস্তটিকে হেতু বলা হয়, তর্কস্থলে আপত্তির উদাহরণ বাক্যে সেই 

হেতুভৃতবস্তটিকে আপাদক বলে এবং সাধ্কে আপাদ্য বলে। 

কারিকাস্থিত উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের বঙ্গানুবাদ পুর্বেব বল] হইয়াছে। 

গ্রন্থকার লক্ষণসঙ্গতির ব্যপদেশে সম্প্রতি উক্ত ব্যাপ্তি লক্ষণের অর্থ 

পরিস্ফুট করিতেছেন “বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতু স্থলে সাধ্য বহি 

সাধ্যবান্_-বহিমান্ অর্থাং বহর অধিকরণ মহণনস, গোষ্ঠ, চত্বর ও পর্ববতাদি-_ 

এই সকল অধিকরণ ভিন্ন হইল জলত্রদাদি, সেই জলত্ুদাদিতে মীন- 

শৈবালাদি বিদ্যমানহেত্ব জলহ্দাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃতিত1 বা 
আধেয়তা মীনশৈবালাদিতে আছে, কিন্তু জলহুদাদিতে ধূম না থাকায় জল- 
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হরদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা বৃত্তিতা বা আধেয়তার অভাব হেতুভৃতধূমে 
আছে। অতএব সন্ধেতুস্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের সন্বন্ব বা সঙ্গতি হইল। “ধুমবান্ 
বহেনঃ” ইত্যাদি অসদ্ধেতৃস্থলে, সাধ্য ধূম, সাধ্যবান্ ধৃমবান অর্থাং সাধ্যভূত 

ধূমের অধিকরণ পর্ববতাদি, পর্ববতাদিভিন্ন হইল তপ্তায়োগোলকাদি বা তপ্ত 
লোহপিগুাদি, সেই তপ্তলৌহপিগাদিতে হেতৃভূত বহি বিদ্যমান থাকায় তাদশ- 
তপ্তলোহপিগাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত1 আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতু- 

ভূতে বহি না থাকায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের সঙ্গতির অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল 
না অর্থাং অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্য় হইল না। এই ব্যাপ্তি লক্ষণে যে সম্বন্ধে সাধ্য 
গৃহীত হইবে, সেই সন্বন্ধেই অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ গৃহীত 
হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ 
স্বীকার না করিলে “বহিনমান্ ধূমাং” ইত্যাদি সদ্দধেতুস্থলে সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য- 
ভূত বহ্চির অধিকরণ বহিনর অবয়ব, সেই অবয়ব ভিন্ন হইল মহানসাদি, সেই 
মহনসাদিতে হেতুভৃত ধুম কর্তমানহেতু সাধ্যাধিকরণভিন্নমহানসাদিনিষ্ঠাধি- 
করণতানিরূপিত। অধেয়ত। ব1 বৃত্তিতার অভাব না থাকায় লক্ষ্যে ব্যাপ্তি- 

লক্ষণের অসঙ্গতিরূপ অব্যাপ্তি হইল । কিস্তু সাধ/তাবচ্ছেদকসম্বন্ধে সাধ্যাধি- 

করণ স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু “বহিমান্ ধুমাং” এখানে 
সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য গৃহীত হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্ৃন্ধ হইল, সংযোগ, সেই 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ পর্ববতাদি, ততিন্ন জলহ্দাদি, 

সেই জলত্রদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিতা আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভূত 
ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যে সঙ্গতি হইল । এইজন্থ গ্রস্থকার বলিলেন 

-তেন অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাধিকরণ স্বীকৃত হওয়ায় “বহিমান্ 

ধূমাং” ইত্যাদিসদ্ধেতুস্থলে সাধ্যাধিকরণভিন্ন ধৃমাবয়বে হেতৃভূতধুম সমবায় 

জন্বন্ধে থাকিলেও কোন ক্ষতি-নাই অর্থাং অব্যাপ্তি হয় না। 

সাধ্যবদন্য শব্দের অর্থ__সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাঁক্ ভেদবান্ অর্থাং 

সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদ বোধিত হইবে । সাধ্যবান্ ন ইত্যাকারক ভেদের 

প্রতিযোগী হইল সাধ্যবান্, সাধ্যবনিষ্টপ্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বা ব্যাবর্তক 

ধর্ম হইল সধ্যবত্ব, সাধ্যবত্বনিষ্ঠ। ষা অবচ্ছেদকতা।, সেই অবচ্ছেদকতানিরূপিতা 
যা সাধ্যবনিষ্ঠপ্রতিযোগিতা, সেই প্রতিযোগিতাক অভাব--ভেদের অধিকরণ 

ইহাই সাধ্যবদন্য শকের বিবক্ষিত অর্থ । তথাচ সাধ্যতাবচ্ছেদক সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 

সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ভেদাধিকরণতানিরূপিতা1হেতুতাবচ্ছেদ কসন্বস্ধ- 
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বচ্ছিন্নাবৃত্তিতার বা আধেয়তার সামান্যাঁভাব বা যাবদভাব হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই 

ব্যাপ্তিলক্ষণের ফলিতার্থ। অতএব “ধুমবান্ বহে” ইত্যাদি অসদ্ধেতুস্থলে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসমন্বন্ধাবছিন্ন - সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিষোগিতাকৃভেদাধি - 

করণজলহুদাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত1 হেতুতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন| 

আধেয়তা বা বৃত্তিতার অভাব হেতুভুত বহিতে থাকিলেও তাদৃশ বৃত্তিতার 

সামান্যণভাব বহিতে নাই, যেহেতু তাদুশ ভেদ।ধিকরণ তপ্তলৌহপিগুনিষ্ঠাধি- 

করণতা-নিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধীবচ্ছিন্না আধেয়তা বা বৃত্তিতা হেতৃভূত 
বহিতে থাকার তাদৃশ বৃত্তিতার সামান্ঠাভাব হেতুভূত বহিতে নাই । এবং 

“বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদি সন্ধেতৃস্থলে তাদ্বশ যৎকঞ্চিং সাধ্যাধিকরণমহানসাদির 

ভেদাধিকরণ পর্ববতাদিনিষ্ঠাধিকরণতানিরূপিত1! হেতুতাবচ্ছেদকসন্বন্ধা বচ্ছিনা 

বৃত্তিতার সামান্যাভাব হেতৃতে না থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না । কারণ তাদুশ 

যকিঞ্চিত সাধ্যাধিকরণমহানসাদিনিষ্ঠপ্রতিযোগিত1, যরকিঞ্চিদ-_মহানসীয়- 
বহিনমত্বাবচ্ছিন্ন! হইয়াছে, কিন্তু সাধ্যবত্বীবচ্ছিন্না বা শুদ্ধবহিনমত্াবচ্ছিন্না ন। 

হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্-গ্রতিযোশিতাক্ ভেদাধি- 

করণ পদের দ্বার পর্ববতাঁদি গৃহীত হইল না, কিন্তু জলহ্দাদি গৃহীত হইল । সেই 

জলহুদাদিনিষ্ঠীধিকরণতানিরূপিতা হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না বৃত্তিতার 

সামান্যাভাব হেতুভূত ধুমে থাকায় লক্ষণসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হইল ন1। 

এবং যে সম্বন্ধে হেতু গৃহীত হইবে সেই হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেই সাধ্যবদন্যারৃতিত্ব 

বোধিত হয়। অতএব “বহিনমান্ ধুমাৎ” ইত্যাদি স্থলে বহিমদন্থয 

ধৃমাঁবয়বে হেতুভূতধুূম সমবায়সন্বদন্ধে থাকিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু 
এখানে হেতৃত।বচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সংযোগ, সংযোগসন্বন্ধে হেতুভৃতধূম তাঁদ্বশ 

ধূমাবয়বে থাকে না। 

এখন গ্রন্থকার স্থলান্তরে অব্যাপ্তি প্রদর্শনের নিমিত্ত বলিতেছেন-_-“অত্র” 

ইত্যাদি গ্রন্থ । এই ব্যাপ্তিলক্ষণে যদিও পদ্রব্যং গুণ কর্মান্তত্ববিশিষ্টসত্বীং” 

ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থলে গুণকন্মান্যতববিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্বা অনতিরিক্ত পদার্থ 
বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষ্ট-দ্রব্যভিন্ন-গুণাদিতে হেতৃ থাকায় অব্যাপ্তি 

হয়। দ্রব্য, গুণ ও কন্ম এই তিনটি পদে সত্তা থাকে এবং গুণকশ্মান্ ত্ববিশিষট- 

সত্তারূপ হেতু সাধ্যাধিকরণে কেবল দ্রব্যে বিদ্যমান করায় এই অনুমিতি সদনৃ- 

মিতি বলিয়া! গণ্য হয়। স্বৃতরাং উক্ত হেতু ব্যাপ্তিলক্ষণের লক্ষ্যস্থল বলিয়া 

লক্ষণ যাওয়া! আবশ্যক । কিন্তু এখানে বিশিষ্টসত্ত। ও শুদ্ধসত্তা এক বলিয়। 

অনুমানখগুম্ ২০৯ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছ্দ/৩৭-১৪ 



স্বীকৃত হওয়ায় দ্রব্যত্ববিশিষদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠাধিকরণতা নিরূপিতা৷ হেতৃতা- 
বচ্ছেদকসমবায়সন্বন্ধীবচ্ছিন্না' বৃত্তিতার বা আধেয়তার অভাব হেতুতে নাই 
বলিয়1 অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তিবারণের নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 
তথাপি হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে হেতুর বৃত্তিত্বাভীব বলিতে হইবে। 

বিশিষসত্ত। বিশিষ্টসত্াত্বরূপে গুণাদিতে থাকে না, কিন্তু সতাত্বরূপে থাকে । 

সুতরাং বিশিষ্টসত্তারপহেতুতে দ্রব্যত্ববিশিষদ্রব্যভিন্ন-গুণাদিনিষ্ঠীধিকরণতা- 
নিরূপিতা য1 হেতৃতাবচ্ছেদক গুণকন্মান্যত্ববৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্ম্দ্বয়াবচ্ছিন্ন৷ 
বৃত্তিতা, তাদৃশবৃত্তিতার অভাব আছে বলিয়া অব্যাপ্তি হয় না। এইজন্য 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন__হেতুতাবচ্ছেদক তাদৃশবৃর্তিতার অনবচ্ছেদক ধর্ম। 

অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকৃ-ভেদনিষ্ঠা- 

ধিকরণতানিরূপিত। য1 হেতৃতাবচ্ছেদকসম্বন্ধা বচ্ছিন্ন-হেতৃতাবচ্ছেদ কধর্মীবচ্ছিনন- 

বৃত্তিতা তাদৃশবৃত্তিতার সামান্যাঁভাব হেতুর ব্যাপ্তি । অর্থাৎ সাধ্যতাঁবচ্ছেদক- 

সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-সাধ্যবত্বাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ ভেদবন্নিরূপিতহেতৃতাবচ্ছেদ ক 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-বৃত্তিতার অনবচ্ছেদক ষে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্ম, তাঁদৃশ হেতৃতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর সাধ্যসামীনাধিকরণ্য ব্যাপ্তি । বহিমান্ ধুমাং__-এখাঁনে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ সংযোগ “বহিমান্ ন” এইভেদ জলহ্ুদাদিতে আছে, 

সেই জলতুদাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধে মীনশৈবালাদি থাকে, কিন্ত 

হেতুভূত ধুম থাকে না। অতএব সাধ্যবদন্তজলহুদাদিনিষ্ঠাধিকরণতা নিরূপিতা 
আধেয়তা ব! বৃত্তিত৷ মীনশৈবালাদিতে থাকে, হেতৃভূত ধূমে থাকে না, 
সুতরাং তাদৃশবৃত্তিতাবচ্ছেদকধন্ন মীনত্বাদি এবং তাদৃশবৃত্তিতানবচ্ছেদক 

হেতৃতাবচ্ছেদক ধুমত্ব, তাদৃশ ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধুমের বহিঃ সামানাধিকরণ্য হেতুর 

ব্যাপ্তি ॥ ৬৮ ॥ 

জঘ লা ইনুললিভ-নিহন্রা-সলিসীঘিলা | 
নং $ 

বাভ্ঘন ইবীংন্ধামিন্বততঘ জ্নািহস্মন || 

“বাঁচ্যং জ্ঞেয়ত্বাং” ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্য বাচ্যতু, সাধাধি- 
করণ বাচ্য+তদূভিন্ন অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই অভিধাবৃত্তি লভ্য, সুতরাং 

পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয় । এবং “সত্তাবান্ জাতে?” ইত্যাদি স্থলে 

সত্তাবিশিষ্টদ্রব্যগুণকন্মভিন্নসামান্যাদি, সেই সামান্যাদিনিষ্ঠীধিকরণতানিরূপিতা 

'হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সন্বন্ধীবচ্ছিন্নাবৃত্তিত বা আধেয়ত। অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু 

২১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কোন বস্ত সমবারসম্বন্ধে সামান্যাদিতে থাকে না, অতএব পূর্বোক্ত 
বঠাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এইজন্য গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণাস্তর প্রদর্শন 

করিতেছেন-_-“অথ বা” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার1॥ হেত্বধিকরণে বর্তমান যে অভাব, 

সেই অভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্যের সহিত হেতুর এঁকাধিকরণ্য-_ 

সামানাধিকরণ্য অর্থাত একাধিকরণবৃত্তিতা হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়৷ কথিত হয় ॥৬৯। 
লন্ত হনভাল্তধিলিজাগ্ী জআাছযনভ্ল্যহ্াসবিজ্ুতলাহ্তআামিঃ | ন্ত্ব অজান্রানু 

জাবহিতআহী জ্বাযনরহৃন্যজ্নিন্ জালান্যাহী ইন্তুলানভনহ্ক্ষবঙ্ল্ট্ীল অনলাধল নত 
সবিজ্ঞাহ্ন্যামিহনাল আছ-_অখ না ইন্তলঘ্ি্ভলি | ইন্তললিপিষ্া ুলিঘ হস ব খা, 

নিলাম: | অখান্ন ইতনঘিক্ষংঘন্থজিযতলান:, লহ্সলিঘীবিনা জামিন আছ ইতী: 

বানালাপিকতঘ্য ত্যামিহভবী। অঙ্গ ঘত্যদি নন্থিলান্ অ.লাহিব্যাহী ইন্লঘিন্যংণা- 
ঘন্তাহিন্ত্যশান-সলিযীবিত্ন লন্নভ্াইহক্বীব্সজ্যামি: | ল নন ঝলালামিক্কহ্ঘা- 

অন্রি-ঘ.লঘীইন ভযামিহিলি লাহ্যনূ। লীভুনন্যাইহচন্তশযা'লানতালূ, ঘৃক্ষ-ল5দি 

ুলাত্বীলি সর্নাল:, হুতালান্ লরল্মহলাক্বআাভান্ভ্যাচহন্ন (অভ্যামিহ্ন )। লখাদি 

সলিতীবিলালননভহ্ক যন্বাঞ্যলানজ্ভহ্ক্ষ , হ্ত্রভিন্তলবালানাগিক্ষহত্য ভ্যালিহিলি- 
নাভসল্। লন্তু জনতল্রজ্সাত্মসালিলক্লান্( আলিনতত্রানু ) দ্ৃপ্রিনীবনাহিআানী ভাঅলা্র- 
ভল্তত্ক্ষা জঘব্্রত্যান্যআালযব্আাঝাস্্ হ্য্তক্ততনাহি-জানীলাঁ শীক্তঘত্াক্ন্বুতযাত্রসলি- 

শীহিলানভভ্তহ্কতনলব্বীব্ন্যামিহিলিন্নন্ন | লস নহজ্নহঘা জঘল্রভাত্ঘআালিতল- 

ভ্যনয বাস্রানভন্তহ্কত্লান্। ল ছি ভাহোঘজ্দনিক্ভিল্নানান: ভান দৃষিন্যানব্ি, 

ভনক্লন্যাঘেজালিলান্, নাহ্বীলি ভুয়া: | ঘ্ন হ্ভাহী আাখ্ব নহ্ঘহা-অংনত্ত" 

€ ঘন্বলশ্র' ) হুগভংনাহিক্ষিল আাধ্যলানজ্ওহ্কদূ, লল্ল সলিষ শালালনক্ঞহ্ক্কলিলি | 
ঝাধ্যাহিমিইল ভ্যাবিমকানু লাহহাংখন্ত ঘাধ্যলানল্ভহ্কলানভ্ভহ্ক্দ সলিযীঘিলা- 
নতনহ্জ্কনাননভহুক লিমন ভগ্ঘাঘতক্কানঅঘিনহ্ন্নি । ই্তঘিক্কহতত্্ ইন্তুনালক্টত্চ্ক- 

নিহাচত্রাঘিক্কত্ নান্্যম। বীন লন্ হাতক্কম্না-ঘ্জনিহাসবেকন্ানু হঘাহী হ্যজ- 
বলাঘিক্কংআঘুগাহ্লিঘ্তাানসলিযীব্িংনি5দি লভ্যংজতস লান্যামি: | ইত্তুলাঅন্টত্ক্ত 

বহনল্্ন ইনপ্রিক্হঘ নীষ্জলূ। বীন বনজাখন ঘুলাঘিক্ত-লহুনযনিষ্তাধান্র- 

দনিঘীবিতনি5দি অন্তর লন্যামি: | অধ্ানহল্ল সলিঘীবি-কএঘিন্কততীনীগ্য:। বন 

ক্রদিভতীমী ঘ্নন্প্বহাাহিত্যিন মৃক্তান্ ইলভনন্বধন্থতি-ক দিবঘীবাজালসলিযীশিবন5দি 
ক্মঘিঘতীবাং লান্যামি:। ল ন্ন সলিঘীঘিন্ছি্+আব্ যহি ঢলিাজযল ছিল্হ্গন্ৃতিতরনূ, 

শহা ল্বনাভ্যামি:) সনিঘীহিন: ক্কদিঅযীমহআালঘিক্কংছী হৃআাহী লর্তলানী যী5লান- 
হইন গৃহী নৃক্তানভ্ভইন অতজান্। যি ভু সলিযীম্সঘিন্ক্আা ননিত্ন, শব ভমীবীলান 
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ছলযানী অলিভ্সামি:, অজাঘিন্কহতী হাসানী অং ভধীবালালহ্নহ সলিঘীব্যলিক্কতেন্য- 

স্দিবলাহিলি আভ্যল্। ইতঘিক্কতজী সলিঘীবঘনঘিজবান্থলিত্লিহাচতত। মি ছলিকল্রানু 

কলসলিযীযনদিক্কহতআীমূল-উইতগিক্কত্আা-নুঘলান হলি নিচকর্মঃ। সলিঘীম্যলছিকহআতত 

[ ভ্বসলিঘীতিলাতভহুক্কঅহল্'ল ] সলিঘীহিলাতন্ভভ্ক্কাতন্্ললানপঘিজ্কহআাজমূ 

মান্যমূ। বীল ন্রিহাচ্্বলীলান্ আবীহিত্া্ী জাযলিক্ব্ত-যু্ঞান্ী নিহাচ্ভুজলীতান- 

সনিযীঘিবলাধিক্কংআহ5ঘি ল ছালি:। অঙ্গ ভাযলান্ভ্টহ্কতকনন্ত'ন সলিযী্যলমি- 

ক্হ্তাত্র নীম । বীন স্বালতান্, অভত্রাহিত্ঘাী-লাঘিক্কআঘতা ইণিঘযলাযন্ল্ঘীল 

স্লানাঘিক্রহআংলিওদি ল হানি: | হত্স্ব অন্তিলান্ ঘ.লাহিক্ঘাহী ঘ.লামিকহঘা অমশ্রাহন 

অন্তিনিবঘতত্নগনি ন হানি: । লন্তু দলিঘীহিলানল্ট্রহ্ককানরচ্ভ্িল্লঙ আহ কহন্বিলু 

সলিযীঘিলীতনঘিক্ঘোত্র, আন্ ালাল্যহ্স লা, যবৃক্ষিজ্বিন্-_সলিযীমিলান্বচন্হ্ক্া- 

নভ্ন্তন্লালঘিক্ষহআাত্ৰ লা ন্বিঅহিলল্? .আাহা জঘিঘী্ী ঘলহগ্হাংআাহ্ত্যিঙ্স লখীনা- 

সামি: | কদিকঘীবামানসলিযীবিলাতক্ভহ্ক্কাভিল্তল্লী ন্বহান্তলি-ক্ষদ্িকঁঘীবাওনি 

অনলি, লরহলপিক্ঘোত্ব ঘহা হলি | ভ্রিলীত নত সলিযীহি-ভ্যঘিকহআাআান্রাসভিজ্ি:, 

অ্নভ্ান্ন আল্লাহর দৃতনহাতান্থলিতজলিহিচত-কব্রাজানানক্ক-সলিযীবি-অলালাপিক্হঘা- 

হল্বানু। লন্ অন্তিনানূ ঘংলাহিনাহী ঘতান্নানাই: ভুতশ্রহাঘান্থঘিতঅলি হাডভ-তালালরাংলক্ক- 

লিমীম্যছিন্হাত্ন যত্মঘি ঘল্বনাইহ্বশাণি আাগযলালন্ভহ্ক্ষজ্ল্মীন লনূ দলিখীয্যল- 

ঘিন্ঘোমভ্বনিলি কর্থ সলিজীহি-জ্যপিক্কহআাানাসবিভিক্থিনি ভাহ্যলূ। ঘভ্াঙ্মান 

মী অন্তযমান্ভ্লক্স ঘতালানাতলক্কন্রঘা ঘভ্রালানহ নন্ভিততি সলিষাবী, শহ্ঘিক্কংঘাত্ত 

ন্বলাবিহিকিত্র ক্ষনআ-পলিযীবি-ল্য ঘিকহআাহ্যাসবিজুকলান। যি ন্ন ঘত্াহ্ানা্ী 

অন্থননানাহ্লিল্ন হত্তুভ্যবী, বশাদি ঘুলাব্লালনান মন্যলানাহ্তযানানভ্যামি:) লস, 

ঝা্যলানননত্ভ্কভচন্র-্ঞ: ভনভনবজ্নল্ঘ:, বীন ল্টীন অভ্নভতলা লাঅভত দৃততরহাত- 

্বতিব্নিহাচত-ভবামানাবলক-সলিঘীযণিক্কত্আাত্রে ইকতপিক্কঘাংধীনি । লৃতীতি তত 

ক্রণিঘঘীবাধানত্রান্ আহনবত্রাহিত্ঞাী-অন্যামি:, লঙ্গাবনলি: কণিব্ঘীবাধানামানর: 

ক্রনিভতীবাব্বহ্স মন হুালানু লন্সনিসীবিলানক্ভত্ল্ক বুঘাবানাল্যালানহলণি, লহ্ল- 

ভিভল্লালঘিক্তআাক্ন ইক্রমিকগহ্সা্ল হুলি। ঈতনু। জাক্হাসলিঘীহিলাতন্কনভ্- 

জ্াত্রচিন্তননানঘিক্তআার্ম ইন্তনলহলাহহোসলিযীবিলালশ্রভ্ভহ্কতঅঙ্স লিত্রছিলংান্। 

লব্ুক্ষাা অন্ততান্ ক্কাহিলাতাহ্অআস সলিঘীবিভ্য ঘিক্ষআবনাতাসবিভি:ইহনঘিক্ংআভয 

মন্থান্ডা্য অবাহাঘাহলঘা অল্নাঈনালালালা আাগ্ল্ানচন্ভ্কঅচন-্ন ক্কাভিন্ষা- 

নিহীমগবযা সলিযীবঘণিক্ষহতালানু। অল ক ন্থিনু লহাক্কাতমহুতিহাজ্ঞ-ঘত্রালাত হল 

দ্রবিতীতি5অঘিকত্ঘা: লন্ান্ধাভহ ঘতাআাহকল$ঘি লন্থাক্ষামীহৃি হাচন্ ঘত্তালা'ঘা ত্রান», 

২১২ ভাষ।পরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নন্াক্ান্ত ন্থাঙ্কাকতমীহামানানূ। ত্রভন্তুলভন্ত সবিযীঘিলাতরভনহ্ক্ষঘজল্ীন সলিযীবঘ- 
লঘিন্কংতীমুন-উইতজঘিক্হঘ-নৃত্য্ান  মনিমীবিনবানানান্ত যনুতহজল্খ্াভ্নিলংঅ-ঘজু- 

সদন্িভিভল্পীনযামানহবীল ঘজন্বল্রীল জভুকলনিভিপ্তলহস লতীন্তত্যাণন্কতন নীচযমূ। 
হত্ত্্ ক্কাতী ঘত্ত্রান্ ক্কাতনহিনাআহ্িতআান্ী অীবাবচন্র-্ীল ঘত্ামাত্রসলিঘীহািলীওদি 

ঘন্তভ্ঘালঘিম্কতী ইহঘিকতণী সন্থান্কান্ট অর্থলাল: ভ ঘন ভঁধীহীন ছত্াআালভন্হ 
সলিঘীঘিনাা ক্কাভিন্ঘচনল্ঘানছিভল্নংল-পন্তজানভিন্ললইশ্রীমপামান-বংআাল্লা- 

নযামি: | [ন্যানন্কভালালামিন্তততমত্ব ভ্যামি:। অনু অনল: জাগযলানন্ত ভুক্ত" 
অঙঃলল্: | অভুজ্প: আাধ্যলানভভ হুক্ক: | ভন অহি অজুকনলিচিন্ভক্লতন্রালানলাস- 
নিত্যুভ্সবী লা অনঅ।খ্ীন জী অন্তঘমান্বভজস সলিঘী ধিলাঅন্ভ হুক্ষঅন্ল্ঘ: অলতাযহলীন 

সলিঘীহযনঘিক্ষতআঘন্ললাহিন্ুনি: অ ঘন লন্ব মলিঘীহিলালহ্ভহ্কত্ব নন্বিত্রলি- 

পালি: হসানু। হি সর যনুজঙ্লল্ঘ্ানবক্ভি্লতালাঅলালতুক্যব অহা লাহ্হাভষ 

অযীবান ঘশ্ামাতভয দলিসীনিন্বাঘা অযীবচন্ব্ঘানভিন্তললহন-অংলাহ্ত্ামি: ভয়াল 

তমযসুনালল। ] 

লন্তু দলযনন্তিলান্ ঘৃলাহি্রানী ঢঈযন ছ্বিনানচিন্ত-্লহলসভিত্রম ঘুতঘমনধ্আান- 

নভল্ত হুক্ষতম্বাহিিলিন্নল্ল । জ্কনুসীলাহ্লান্ লাভলীলি সলীবা ক্কনসীল্রাহিলতানল্ভিল্ন 

সলিতীহিলা নিনযীন্ষঘীন মুভজদভ্যাণি অন্ন হুল্গতল ভলীক্ষাহাহিলি অহীঘ: ॥€ৎ॥ 

আশঙ্কা-_-কেবলান্বয়ী-জ্ঞেয়ত্বাদি সাধ্যকস্থলে জ্ঞেয়ত্বাদিবান ন অর্থাৎ 

সাধ্যবিশিষ্ট বা জ্ঞেয়ত্বাদিবিশিষ্ট ভিন্ন পদার্থ অপ্রসিদ্ধ, যেহেতু সকল পদার্থই 

জ্ঞেয়- ঈশ্বরজ্ঞানের বিষয়, প্রমেয়- ঈশ্বরের প্রমাজ্ঞানের বিষয়, বাচ্য অভিধা- 

বৃত্তি লঙ্য। উহাদের ভেদ অপ্রসিদ্ধহেত্ব ভেদ বা! অভাব টিত ব্যাপ্তিলক্ষণের 

অব্যাপ্তি হয়। এবং “সত্তাবান্ জাতেঃ,, ইত্যাদিস্থলে সত্তাবিশিষ্ট দ্রব্য, 

গুণকন্ম ভিন্ন সামান্যাদিতে হেতুতাবচ্ছেদক-সমবায়পন্বন্ধে কোন পদার্থই 
থাকে না বলিয়া তাদ্বশসামান্য। দিতে সমবায়সন্থন্ধে বৃত্তিতা অপ্রসিদ্ধহেতু 

অব্যাপ্তি হয়। এ সকল অব্যাপ্তি নিরাসের জন্য গ্রন্থকার ব্যাপ্তির লক্ষণান্তরের 

স্বরূপ বলিতেছেন--“অথ বা” ইতি গ্রন্থের দ্বারা । হেত্বাধিকরণে নিষ্ঠী-_ 

বিদ্যমানতা আছে যাহার এতাদ্শ বিরহ--অভাব | তথাচ হেত্বধিকরণে বিদ্যমান 

যে অভাব, সেই অভাবের অপ্রতিযোগীডূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য 

অর্থাৎ একাধিকরণ বৃত্তিত হেতুর ব্া!ণ্তি বলিয়া কথিত। অর্থাৎ হেতুর 

ব্যাপকীভূত সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য বা একাধিকরণ বৃত্তিত্বের 

নাম ব্যাপ্তি । সাধ্য যদি হেতুর ব্যাপক হয়, তাহ! হইলে কোন হেত্বধিকরণেই 
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সীধ্যের অভাব থাকে না। অতএব সাধ্য, হেত্বধিকরণবৃত্তি কোন অভাবেরই 

প্রতিযোগী হয় না। সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তাভাবাপ্রতিযোগি-সাধ্যসামানা- 

ধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি ইহাই নিষ্ষটার্থ। 

“বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাং" ইত্যাদি কেবলান্বয়িসাধ্যকস্থলে সাধ্যভূত বাচ্যত্বের সহিত 

হেতৃভূত জ্ঞেয়ত্বের সামানাধিকরণ্য আছে, যেহেতু ঘটাদি সকলপদার্থে বাচ্যত্ব 
ও জ্ঞেয়ত্ব উভয়ই আছে। এবং হেতৃভূত জ্ঞেয়ত্বের অধিকরণে সাধ্যভূত বাচ্যত্বের 
অভাব ন৷ থাকায় বাচ্যত্ব জ্েয়ত্বের ব্যাপক বলিয়। গণ্য হয়। “সত্তাবান্ জাতে” 

এখানে সাধ্যভূত সত্তার সহিত হেতুভূত জাতির সামানাধিকরণ্য আছে, কারণ 

দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সত্তা ও জাতি উভয়ই বর্তমান থাকে । এবং হেতুভূত জাতির 

অধিকরণে ত্রব্যাদিতে সাধ্যভৃত সত্তার অভাব না থাকায় সত্তা জাতির 

ব্যাপক হ্ইয়াছে। 

গ্রন্থকার এখন এই লক্ষণের দোৌষ-উদ্ভাবনের নিমিত্ত পৃর্ববপক্ষ গ্রন্থ 

উপস্থাপিত করিতেছেন--“অত্র ষদ্যপি” ইত্যাদি । এই লক্ষণে যদিও বহিমান্ 

ধূমা ইত্যাদিস্থলে বহিততবরূপে সকল বহিই সাধ্য হইয়াছে এবং ধূমত্বরূপে 
সকল ধুমই হেতু বলিয়। গ্রাহা। অতএব এইস্থলে সাধ্যপদের দ্বার! মহানসীয় 
বহি ও হেতুপদের দ্বার] পর্ববতীয়ধুম গৃহীত হইলে হেত্বধিকরণপর্ববতে বর্তমান 
সাধ্যভৃত মহাঁনসীয় বহত্যভাব, তত প্রতিযোগী মহানসীয়র্হি, সৃতরাং সাধ্যভূত 
মহানসীয়বহিন হেত্বাধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না। এবং সাধ্য- 

পদের দ্বারা পর্ববতীয়বহি এবং হেতুপদের দ্বার! মহানসীয়ধুম স্বীকৃত হইলে 

হেত্বধিকরণমহানসে বর্তমান পর্ববতীয় বহ্যভাব তৎ প্রতিযোগী পর্ববতীয় বহিঃ, 

অতএব সাধ্যভূত পর্ববতীয়বহি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের অপ্রতিযোগী হয় না । 

এইভাবে তত্তদ্বহ্যাঁদি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগী হয় বলিয়া 

অব্যাপ্তি হয়। সুতরাং হেত্বধিকরণবরৃত্যভাবাপ্রতিযোগিত্বরূপ ব্যাপকত্বের 

অপ্রসিদ্ধিহেত তদ্ঘটিত লক্ষণও অপ্রসিদ্ধ হয় ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয়। যদি বল 

উক্তস্থলে সমানাধিকরণবহিকধূমেরই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইবে । অর্থাৎ মহানসীয়- 

বহ্চির সহিত মহানসীয়ধুমের সামানাধিকরণ্যই মহানসীয়ধূমের ব্যাপ্তি এবং 

পর্ববতীয়বন্কির সহিত পর্ববতীয়ধুমের সামানাধিকরণ্যই পর্ববতীয়ধূমের 
ব্যাপ্তি, এইরূপ বিশেষ বিশেষভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণের কথ] বলিলে পূর্বেবাক্ত 

অব্যাপ্তিদোষ অপসারিত হয়। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ পৃর্বেবাক্ত 
বিশেষ বিশেষভাবে বহিঃ ও ধুমের ব্যাপ্তি স্বীকৃত হইলে বা স্বীকার করিলে 

২১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী; 



পূর্বকথিত অব্যাপ্তি কোন রকমে দূরীভূত হইলেও হেতুভৃত-পর্ববতীয়ধুমাধিকরণ 
পর্ববতে সাধ্যভূতপর্ববতীয়বহ্ি থাকিলেও পর্ববরীয়বহি ও ঘট এই উভয়াভাব 
উক্ত হেত্বধি করণপর্ববতে থাকায় অব্যাপ্তিদোষের পুনরাবৃতি অপরিহার্য্য হইয়া 
উঠে। যেমন কোনস্থানে পট থাকিলেও ঘট ন। থাকায় একাভাবে 

উভয়াভাববশতঃ ঘট পট এই উভয় নাই এইরূপ প্রতীতি হয়। সেইরূপ 

হেত্বধিকরণপর্ববতে পর্ববতীয়বহিতি থাকিলেও ঘট না৷ থাকায় পর্ববতে পর্ববতীয়- 

বহি ও ঘট এই উভয় নাই ইহা! প্রতীতিসিদ্ধ । অতএব পর্ববতীয়বহি পর্ববতবৃত্তি- 

উভয়াভাবের প্রতিযে!গী হওয়ায় হেত্বধিকরণবৃত্যভাবের অপ্রতিযোগী হয় না! ; 

অতএব অব)1প্তি তাদবস্থা। এব” সমানাধিকরণ সাঁধ্য হেতুর ব্যাপ্তি বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে সেস্থানে অনেক পদার্থ সাধ্য হয় ও একটি পদার্থহেতু হয় সেই 

স্থানেও অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকার উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের এই ছ্বিতীয় 

আপত্তি-_অব্যাপ্তিব বিষয় বলিতেছেন--“গুণবান্ দ্রব্যত্বাং” ইত্যাদি । গুণবান্ 

ভুব/খ।১ ৩৯ সদ্ধেতৃক্লে অব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভৃত-দ্রব্যত্বের অধিকরণীভূত 

ঘটে পটবৃত্তিগুণেব অভাব থাকায় পটবৃত্তিগুণ হেত্রধিকরণ-ঘটবৃত্তি গুণাভাবের 

প্রতিযোগা হইয়াছে । আবার শেতৃভৃতদ্রব্যত্বের অধিকরণ-পটে ঘটবৃত্তিগুণাভাঁব 

থাকায় ঘটবৃত্তিগুণ পটবৃত্তিগুণাঁভাবের প্রতিযোগী হইয়াছে । এইভাবে চালুনি 

হ্যায়ে সকল গুণই হেত্বধিকরণবৃত্তযভাবের প্রতিযোগী হয়, কিন্তু অপ্রতিযোগী 

হয় না। অথচ হেত্ভৃত দ্রব্যত্বের সহিত সকল গুণেরই সামানাধিকরণ্য আছে । 

গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষমত খণ্ডন করিতেছেন_-“তথাপি” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বার] । 

তাহা হইলেও পূর্বোক্ত অব্যাপ্তিদোষ সমাধানের জন্য " ত্বধিকরণবৃত্যভাবের 

অপ্রতিযোগী--এইভাবে ব্যাপ্তিলক্ষণটি না বলিয়। প্রতিযোশিতানবচ্ছেদক যে 

সাধ)তাবচ্ছেদকি সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ)সাঁমানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি 

অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভ1 বীয়-প্রতিযোশিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতা- 

বচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি 

ইহাই লক্ষণেব ফলিতার্থ। হেত্ধিকরণবৃত্তি অভাঁবে অপ্রতিযোগী সাধ্য 

এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকৃত হইবে না। “বহিঃমান্ ধুমাং” এখানে তত্বদ্- 

বহ্িকে সাধ্য ও তত্বদ্ধূমকে হেতৃবপে স্বীকার করায় পুর্বে যে অব্যাপ্তিদোষ 

হইয়াছে, এখন ব্যাপ্তিলক্ষণটি এইভাচ* স্বীকৃত হইলে পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি- 
দোষ অপসারিত হইবে। কারণ “বহ্িমান্ ধূমাং” এখানে হেত্বধিকরণীভূত 
পর্বতে মহানসীয় বহিতত্বর্ূপে বহ্যভাব থাকিলেও বহিতত্বরূপে বহ্্যভাব ন। 

অনুমানথণ্ুম্ ২১৫ 



থাকায় হেত্বধিকরণ পর্বতে বর্তমান মহানসীয়-বহ্যভাবের প্রতিযোগিতার 

( অবচ্ছেদক মহানসীয় বহিতত্ব ) অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহিতত্ব, সেই 

বহিনত্বাবচ্ছিম্ন বহ্ির সহিত হেতৃভূত ধূমের সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণসঙ্গতি 
হয়। এবং “গুণবান্ দ্রব্যত্বাং” এখানেও পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি আর হইবে না। 

যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধন্ম-গুণত্ব । হেতৃভূত দ্রব্যত্বের অধিকরণ-পীত 

ঘটে রক্তত্বরূপে রক্তগুণের অভাব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকগুণত্বরূপে গুণের 

অভাব নাই এবং উক্ত হেত্বধিকরণ-পীত ঘটে পটবৃতিত্বরূপে গুণের অভাব 

থাকিলেও স।ধ্যতাবচ্ছেদ কগুণত্বরূপে গুণের অভাব নাই। স্বৃতরাং হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তি-অভাঁবীয় প্রতিযোগিতার (অবচ্ছেদক রক্তত্বাদি ও পটবৃত্তিত্বাদি) অনবচ্ছেদক 

যে সাধ্যতাবচ্ছেদক-গুণত্ব সেই গুণত্বাবচ্ছিন্ন-গুণের সহিত হেতুদ্রব্যত্বের 

সামানাধিকরণ্য থাকায় লক্ষণ-সমন্বয় হইল । হেত্বধিকরণবৃত্তত্যন্তাভাব-প্রতি- 

যোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তদবচ্ছিন্ন সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর 

ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তিদেো!ষ দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার পূর্ববপক্ষমত 

উপস্থাপিত করিতেছেন-__“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। যদি বল রূপত্বব্যাপ্য- 

জাতিমদ্বান্ (রূপত্বব্যাপ্য জাতিমত্্ীন্ ) পৃথিবীত্বাং ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় । 

যেহেতু এখানে সাধ্য হইল রূপত্বব্যাপ্য জাতিমৎ, এবং সাধ্যতাঁবচ্ছেদক হইল 

রূপত্বব্যাপ্যজাতি শুরুত্ব, নীলত্ব, পীতত্ব ও রক্তত্বাদি। হেতৃভূত পৃথিবীত্বের 

অধিকরণ নীলঘটে শুর্রবর্ণে। নাস্তি ইত্যাকারক শুর্ুগুণের অভাব আছে, আবার 
হেতুভূত পৃথিবীত্বের অধিকরণ রক্তঘটে নীলগুণে। নাস্তি ইত্যাকারক নীলগুণের 

অভাঁব আছে । এইভাবে পধ্যায়ক্রমে হেত্বধিকরণীভূত বন্ততে সকল গুণের 

অভাব গৃহীত হওয়ায় উক্ত অভাবসমূহের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শু্লত্ব, নীলত্ব, 

রক্তত্ব ও পীতত্বাদিধন্ম। আর সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম ও শুরুত্ব, নীলত্ব, রক্তত্ব ও 

পীতত্বাদি হয়। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মটি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক না হওয়ায় উক্ত ব্যাপ্তিলক্ষণের অব্যাপ্তি হয়। এখন 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্ম একটি মাত্রই স্বীকৃত হইলে উক্ত অব্যাপ্তিদৌষ হয় না । এই 

অভিপ্রায়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন--“তত্র পরম্পরয়1” ইত্যাদি । এরূপ বলিতে 

পার না। ফেহেতু উক্ত স্থলে অর্থাৎ “রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ বা রূপত্বব্যাপ্য- 

জাতিমত্ত্ান্ পৃথিবীত্বাং" এখানে পরম্পরাসন্বন্ধে অর্থাং স্থাশ্রয়াশ্রয়ত্বসন্বন্ধে 

রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বই. সাধ্যতাবচ্ছেদকধন্ম। উক্ত জাতিত্বরূপ সাধ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্মটি একটি মাত্রই--বূপত্ব। স্বপদ-_রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বঃ তাহার আশ্রয় 

২১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



রূপত্বব্যাপ্যজাতি-_শুরুত্ব, পীতত্ব ও নীলত্বাদি, তাহার আশ্রয় রূপত্বব্যাপ্যজাঁতি- 

বিশিষ$ নীল পীতাদি সকলরূপ। উক্ত পরম্পরাসন্বন্ধে সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব 

ব্যাপ্যজাতিত্ব, সাধ্যভৃত রূপতৃব্যাপ্যজাতিবিশিষ্ট (জাতিমান্ ) নীল-পীতাদি 

সকলরূপে উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে আছে বলিয়। উহার ভেদ নাই এবং বূপত্বব্যাপ্য 
জাতিমান্ নান্তি ইত্যাকারক জ্ঞানের আপত্তিহেত রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বা বচ্ছিন্ন- 

রূপের অভাব ঘটাদি কোন পাথিব পদার্থেই থাকে ন!। সৃতরাঁং উক্ত 
সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম তাদৃশজাতিত্ব_বপত্ব হেত্বধিকরণ-ঘটা দিবৃত্তি-অভাবের 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি-দুরীভূত হইল । এবং প্রাসাদে 

দণ্ডিমান্ দণ্ডিসযোগাৎ ইত্যাদিবিশিষ্টসাধ্যকস্থলে হেতুভৃত দণ্ডিসংযোগের 

অধিকরণ প্রাসাদে তদ্ দণ্তী নাস্তি, এতদ্ দণ্তী নাস্তি এইভাবে চাঁলুনী শ্যায়ে সকল 

দণ্ডাই হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের প্রতিযোগী হয়, এবং সেই প্রতিযোগিতার 

অবচ্ছেদক ধন্ম দণ্ড এবং সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাও দণ্ড, সুতরাং তাদৃশ প্রতিযোগি- 

তাঁনবস্ছেব-সাধ্যতাবচ্ছেদক না হওয়ায় অব্যাপ্তি হয় । এই অব্যাপ্তি নিরাসের 

জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“এবং দণ্তযাদে সাধ্যে” ইত্যাদি গ্রন্থ । “প্রাসাদে 

দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগ1৮ এখানে পরম্পরাসন্বন্ধে অর্থাৎ স্ব।শ্রয়াশ্রয় ত্বসন্বন্ধে দণ্ডত 

সাধাতাবচ্ছেদকধন্মপূপে গৃহীত হইলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ 

হেত্বধিকরণ প্রাসাদে? স্বাশ্রিয়ী শ্রয়ত্বসন্বন্ধে দণ্ডত্ববিশিষ্$ দণ্ডিরূপ-সাধ্যভূত বস্ত 

থাকায় উক্ত হেত্বধিকরণীভূত পক্ষে প্রাসাদে স্থাশ্রয় শরিয়ত্ব সম্বন্ধে দণ্ুত্ববান্ বা 

দণ্ডি ন।স্তি ইত্যাকারক অভাব নাই । কিন্তু হেত্বধিকরণ প্রাসাদে ঘটপটাদির 

অভাব গ্রহণ করিয়া! এই অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদধক ঘটত্ব-পটত্বাদি । 

সুতরাং উক্ত পরম্পর|সন্বন্ধে সাধ্যত!বচ্ছেদক দণ্ত্ব-ধর্মম হেতু ধিকরণপ্রাসাদবৃ্তি- 
ঘটপটাদির অভাবীক়্ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তি নিরাস হয়। 

এইজন্য বিশ্বনাথও বলিলেন-দণ্য।দি সাধ্স্থলে পরম্পরা সম্বন্ধ__উক্ত 

পরম্পরাসম্বন্ধে দণ্ডত্বাদিই সাধ্যত।বচ্ছেদকধর্ম, তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদ কধস্ম 

দণ্ডত্বাদি তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হইয়াছে । 

কোন কোন নৈয়ায়িক-_সাধ্য ও হেতুর ভেদবশতঃ ব)াপ্তিজ্ঞানের কারণতাও 

ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন কোন সময়ে রূপত্ব ন্যুনবৃত্তিজাতিমান্ ইত্যাকারক 

অনুমিতি হয়, কোথাঁও বা বূপত্ব নুযুনবৃত্তিজজ।তিমত্ব!ন্ (জাতিবছ।ন্) ইত্যাকারক 

অনুষিতি হয়, সুতরাং কারণের ভেদ ব৷ বৈলক্ষন্য ব)তীত উক্ত প্রকার অনুমিতি 
সমূহ সম্ভব হয় না। অতএব যখন তাদৃশজাতিত্বের বিধেয়ভাবচ্ছেদকরূপে 

অনুমানখশুম্ ২১৭ 



জ্ঞান হয়, তখন তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাবচ্ছেদকধগ্মিক-পরম্পরা সম্বন্ধে 
অনবচ্ছেদকত্ের জ্ঞান কারণ হয়। আর যে সময়ে তাদ্বশজাঁতিত্বের বিধেয়তাব- 

চ্ছেদকতা বচ্ছেদকত্বরূপে ভান হয়, সেই সময়ে তাদৃশ অনুমিতির প্রতি সাধ্যতাঁব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেদকধন্মিকপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবচ্ছেদকত্বজ্কান জনক হয়। 
অতএব ব্যাপ্তিজ্ঞানের কাঁরণতাঁর বৈলক্ষণ্য পরিলক্ষিত হয়। এইজন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“তাদবশস্থলে” ইত্যাদি । তাদৃশস্থলে অর্থাং রূপত্বব্যাপ্যজাতিমদ্বান্ 

ব1 তাদৃশরূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্বান্ পৃথিবীত্বাং ইত্যাদি নানাসাধ্যকস্থলে সাধ্যতাব- 

চ্ছেদকতাবচ্ছেক প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকতানবচ্ছেদক এইরূপই ব্যাপ্তিলক্ষণের 

ঘটকও বলিয়া] থাকেন। অর্থাৎ হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা - 

বচ্ছেদকতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক; তাদৃশ সাধ্যতা বচ্ছেদক তা 

বচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এইরূপ লক্ষণাত্তর 

স্বীকার করেন । এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণস্বীকারে রূপত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বান্ পৃথিবীত্বাং 

ইত্যাদি নানা সাধ্যতাবচ্ছেদকস্থলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ বূপত্বব্যাপ্য- 

পীতত্বাদিজাতি, হেতৃভৃত পৃথিবীত্বাদির অধিকরণ রক্ত ঘটাদিতে চালুনী ন্যায়ে 

পীতোনাস্তি, নীলোনাস্তি, শ্বেতোনাস্তি, ইত্যাকারক অভাব থাকায় হেত্বধি- 

করণ রক্ত ঘটাদিতে বর্তমান নীলাদি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হইলেও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকতাবচ্ছেদক রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব-_-রূপত্ব, হেত্বধিকরণঘটা দিবৃর্তি- 
অত্যতন্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হইয়াছে । এবং হেতুভৃতপৃথিবীত্বের 

অধিকরণীভূত 'কোন পাথিব বস্ততেই স্বাশ্রয়া্রয়ত্বরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে 
রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্বাবচ্ছিন্নপের অভাব না থাকায় হেত্বধিকরণ ঘটাদিতে 

রূপত্বব্যাপ্যজাতিমান্ নান্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় হয় না। কারণ হেত্বধিকরণ 

ঘটাদ্িতে উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধে রূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব বিশিষ্ট রক্তরূপাদি সাধ্যবস্ত 

আছে। অতএব হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

যে সাধ্যভাবচ্ছেদকাবচ্ছেদক বূপত্বব্যাপ্যজাতিত্ব-রূপতৃ, তাদুশজাতিত্বা বচ্ছিন্ন- 

সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুভৃূত পৃথিবীত্বে থাকায় 

অব্যাপ্তি হয় না। এবং পপ্রাসাদে। দণ্ডিমান্ দণ্ডিসংযোগাৎ” ইত্যাদিবিশিষ্ট 

সাধ্যকন্থল্মে হেতুভৃত-দণ্ডিসংযোগের অধিকরণীভূতে পক্ষে প্রাসাদে বর্তমান 

অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতানবদেচ্ছক যে সাধ্যতাবচ্ছেদকতা- 

বচ্ছেদক-দগুত্বাদি, তাদৃশদণ্ডত্বাবচ্ছিন্ন-দগ্ডাবচ্ছিন্ন সাধাভূত-দপ্ডির সামানাধি- 

করণ্য হেতুভূত দণ্তিসংযোগে থাকায় লক্ষণসঙ্গতি হওয়ায় নাব্যাপ্তি। 

২১৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল 



যদি বল ত্রব্যং গুণকর্শান্যতববিশিষ্টসত্তাং” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি হয়। 

যেহেতু বিশিষ্টসত। ও শুদ্ধসত্তা অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়া! যেমন গুণাদি শুদ্ধ- 

সত্তার অধিকরণ হ্য় সেইরূপ গুণাদি বিশিষ্টসত্তারও অধিকরণ হয় । অতএব 

হেতৃভূত বিশিষ্টসত্তার অধিকরণ গুণাদিতে সাধ্যভূত দ্রব্যত্বের অভাব থাকায় 
হেত্বধিকরণগুণাদিবৃত্তি দ্রব্যতু (ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতু সাধ্যতাবচ্ছেদ- 

কীভূতদ্রব্যত্বত্বে আছে, স্বৃতরাং ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি হয় । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_“হ্ত্বধিকরণঞ্চ ইত্যাদি গ্রন্থ । হেত্বধিকরণপদের 

দ্বার! কিন্ত হেতৃতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ বিবক্ষণে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। 

কারণ হেতুতাবচ্ছেদক-_বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্মদ্বয়াবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণত। 

কেবল দ্রব্যেই আছে, গুণাদিতে নাই, এবং তাদৃশহেত্বধিকরণে দ্রব্যে সাধ/ভূত 

দ্রব্যত্ব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্বত্বে, হেতুতাবচ্ছেদ ক।বচ্ছিন্নহেত্বধিকরণী- 

ভূতদ্রব্যে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব বিদ্যমান হেতু উক্ত 
অব্যাণ্ড দূরীভূত হইল। অবএব এখনে হেতৃতাবচ্ছেদ কাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ- 
বৃত্তি অত্যন্ত ভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশ সাধ্যতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ)ই হেতুর ব্যাপ্তি এপ 

ব্যাপ্তির লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে হেতৃধি- 

করণ বুঝিতে হইবে বা স্বীকার করিতে হইবে । অন্থথা! “বহিমান্ ধুমাং” 
ইত্যাদি সদ্ধেতৃস্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ সমবায়সন্বন্ধে হেতৃভূত ধূমের 

অধিকরণধুমীবয়বে সাধ্যভূত বহ্ছির অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিতে 

তাদ্বশহেতৃধিকরণবৃত্তি অভাবীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব মাছে, কিন্তু তাদৃশ 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব ন৷ থাঁকায় উক্তব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অব্যাপ্তি 

হয়। কিন্তু হেতুতাঁবচ্ছেদক সম্বন্ধে হেত্বধিকরণ বলিলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় ন1। 

যেহেতু হেতুত্বাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে হেতভৃতধূমের অধিকরণ পর্ববতাদিতে 

সাধ্যভূত বহ্ির অভাব না থাকায় সাধ্যতাবচ্ছে ক বহিতত্ব তাদুশ হেত্বধিকরণ- 

পর্ববতাদিবৃতি-ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক হয়। স্ৃতরাং হেতুঁ- 

তাবচ্ছেদ ক-সন্বন্ধা বচ্ছিন্ন-হেতৃতাবচ্ছেদক-ধর্মাবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তা- 

ভাব প্রতিযোগিত।নবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, তাদৃশসাধ্যতা বচ্ছেদকাব- 

চ্ছিন্ন সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাষ্িকরণ্যই হেতুর ব্যাপ্তি এরূপ ব্যাপ্তির 

লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । 

যদি বল “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বীং” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে 

অনুমানখগুম্ ২১৯ 



অব্যাপ্তি হয়। কারণ হেতুভূত এতদ্ৰৃক্ষত্বের অধিকরণ এতদ্রৃক্ষে মূলাবচ্ছেদে 
সাধ্যভূত কপিসংযোগের অভাব থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম কপিসংবোগত্ে 

হেত্বধিকরণীভূত এতদ্বৃক্ষে বর্তমান মুলাবচ্ছেদে সাধ্যভূত কপিসংষোগাভাবের 
গ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব আছে, কিন্তু তাদ্বশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব নাই 

বলিয়। অব্যাপ্তি হয়। এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে অব্যাপ্তিবারণের জন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন--«অভাবশ্চ” ইত্যাদি গ্রন্থ । হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব- 

পদের দ্বার হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগি-ব্যাধিকরণাভাব বোধিত হইবে । 

প্রতিযোগীর অধিকরণে যে অভাব থাকে না, সেই অভাব প্রতিষোশিব্যধি- 

করণাভাব বলিয়! কথিত হয়। প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধন্ম, তাদৃশধন্মা- 

বচ্ছিনন প্রতিযোগিতাকৃঅভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবরূপে অভিহিত 

হয়। যেমন “পটত্বেন ঘটোনাস্তি” এখন “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বীং” 

এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যকস্থলে উক্ত অব্যাপ্তি হয় না। কারণ হেতৃধিকরণ 

এতদ্বৃক্ষে কপিসংযোগ এবং কপিসংযোগাভাঁব এই উভয় পদার্থই থাকে 

বলিয়। প্রতিযোগিব্যধিকরণাভীব পদের দ্বার! কপিসংযোগাভাব গৃহীত হয় 
না। কিন্তু ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়! ব্াপ্তির লক্ষণ সমন্বয় হয় । 

ষদি বল প্রতিযোগীর অনধিকরণবৃত্তি ষে অভাঁব সেই অভাব প্রতিযোণি- 

ব্যধিকরণাভাবরূপে গণ্য হয় । এরূপ বলিতে পার না । র্লারণ “কপিসংযোগী 

এতদ্বৃক্ষতবাঁ এখানে অব্যাপ্তি হয়। 

কারণ কপিসংযোগরূপ প্রতিযোগীর অনধিকরণ-গুণাদিবৃত্তি কপিসংযোগা- 

ভাব উক্ত প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব বলিয়' গ্রাহ্য হয়। অথচ হেত্বধিকরণ বৃক্ষে 

মূলাবচ্ছেদে বর্তমান কপিসংযোগাভাব গ্রহণ করিয়া অব্যাপ্তি হয়। এখন 

প্রতিযোগীর অধিকরণে অবর্তমান যে অভাব সেই অভাব প্রতিযোগিব্যধিকরণা- 

ভাব বলিয়! কথিত হয় এই কথা যদি বল তাহ হইলে উতক্তস্থলে অব্যাপ্তি- 

বারণ হইলেও সংযোগী সত্বাৎ এখানে অতিব্যাপ্তি হয় । কারণ হেতৃভৃত সত্তার 

অধিকরণেগুণাদিতে বর্তমান যে সংযোগাভাব সেই সংযোগাভাব প্রতিযোগী- 

সংযোগের অধিকরর্ণ দ্রব্যে বর্তমান করে, কিন্তু অবর্তমান করে না। সুতরাং 

অন্য অভাবঞ্গ্রহণ করিয়া লক্ষণ সমন্বয় হয়। এরূপ বলিতে পার না৷ । 

হ্ত্বধিকরণে প্রতিযোগ্যনধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ অভাবই হেত্বধিকরণবৃত্তি- 

প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের বিবক্ষিতার্থ। অর্থাং অভাবীয়প্রতিযোগীর 

তনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই হেত্বধিকরণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অভাবই উক্ত 

২২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব পদের নিষ্কৃষ্টার্থ । ইহার! অধিকরণভেদে অভাবের 

ভেদ স্বীকার করেন। তথাহি--“কপিসংযোগী এতদৃবৃক্ষত্বাং এখানে উক্ত 

অব্যাপ্তি নিরাকৃত হইল। কারণ কপিসংযোগাভাবের প্রতিযোগী কপিসংযোগের 

অনধিকরণ গুণাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট কপিসংযোগাভাব গুণাদিতেই থাকে, কিন্তু 

বৃক্ষাদিতে থাকে না। সুতরাং হেতৃধিকরণ-এতদ্বৃক্ষবৃত্তি ঘটাদির অভাব গ্রহণ 
করিয়া লক্ষণসমন্য় হয় | এবং “সংযোগী সত্বাং₹” এখানেও আর অতিব্যাপ্তি 

হয় না। কারণ সংযোগাভাবের প্রতিযোগী সংযোগের অনধিকরণ যে হেতৃ- 
সত্তাধিকরণ গুণকন্মাদি সেই গুণকন্মাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সংযোগাভাব হেত্বধিরণ- 

গুণকন্ম/দিতেই থাকে, অন্যত্র বৃক্ষাদিদ্রব্যে থাকে না। সুতরাং উক্ত 

হেত্বধিকরণগুণাদিবৃত্তিঅভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসংযোগত্বা আর 

সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মও সংযোগত্ব । অতএব তাদ্বশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদকত্ব 

সাধাতাবচ্ছেদক সংযোগত্বে না থাকায় ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্যে লক্ষণসমন্থয়ের 

অভাবহেতু অতিব্যাপ্তি হইল ন1। 

অভাবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 

হেতৃতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- হেতুতাবচ্ছেদ কধন্মীবচ্ছিন্ন-হেত্বধিকরণ তাঁদৃশ 

হেত্বধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোশিতায় অনবচ্ছেদক যে সাধ্তাবচ্ছেদ ক- 

ধন্ম তাদৃশ সাধ্যতাবচ্ছেদধন্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতৃর ব্যাপ্তি এরূপ 

স্বপ্রতিযোগানধিকরণত্বঘটত ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ | স্বপদের দ্বার! লক্ষণ- 

গমক অভাব গৃহীত হয় । এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণের বিবক্ষিতার্থ স্বীকার না করিলে 

“বিশিষ্টসত্তাবান্ জাতেঃ” এখানে অতিব্যাপ্তি হয়। ারণ বিশিষ্টসত্তা ও 

শুদ্ধসত্া অনতিরিক্ত পদার্থ বলিয়! জাতিরূপহেতর অধিকরণ গুণ ও কর্মে 

বিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসত্তার অধিকরণতা আছে । বিশিষ্টসত্তা- 

ভাবের প্রতিযোগী যেমন বিশিষ্টসত্তা হয়, সেইরূপ শুদ্ধসত্াও হয়। 

অতএব বিশিষ্টসত্তীভাবের প্রতিযোগীর অনধিকরণত্ব হেত্বধিকরণে না থাকায় 

প্রতিযোগ।নধিকরণ যে হেত্বধিকরণ সেই তেতৃধিকরণবৃর্তি-অভাব পদের ছার! 

বিশিষ্টসত্তা গৃহীত হইল না, কিন্তু ঘটপটাদির অভাবণ্গণ করিয়া ব্যাপ্তিলক্ষণের 

লক্ষণসঙ্গতিতেতু অতিব্যাপ্তি হয়। কিন্তু বাপ্ডিলক্ষণের পূর্ববকথিত বিবক্ষিতার্থ 
স্বীকার করিলে আর উত্তস্থলে অতি্ঠাপ্তি হয় না । এখন হেতুভূতজাতির 

অধিকরণ গুণ ও কর্মে বিশিষ্টসতাভাবের প্রতিযোগী শুদ্ধসত্তার অধিকরণত। 

থাকিলেও অতিব্যাপ্তি হইবে না। কারণ অভাঁবীয় প্রতিযোগিতা বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন 
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গ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদুশহেতবধিকরণে বর্তমান অভাবীক়- 

প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম, তাদ্বশসাধ্যতাবচ্ছেদক 

ধন্মাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি। তথাচ বিশিষ্টসত্তাভাবের 

প্রতিযোশিতাবচ্ছেদক বৈশিষ্ট্য ও সত্তাত্ব এই ধর্ম্দ্বয়াবচ্ছিন্নবিশিষ্টসত্তানিষ্ঠ- 

ধেয়তা-নিবূপিতা অধিকরণতা৷ হেতৃভৃত জাতির অধিকরণীভূত গুণ ও 

কন্মে না থাকায় স্বপ্রতিযোগ্যনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃর্তি- 

অভাব পদের দ্বার বিশিষটসত্তাভাব গৃহীত হয়। সাধ্যতাবচ্ছেদক-ধর্মা হইল 

বৈশিষ্ট্য ও সত্বাত্ব। আর তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবের-_বিশিষ্টস্তী- 
ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কধন্মাও বৈশিষ্ট্য এবং সত্তাত্ব হইয়াছে । সুতরাং 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধন্মটি হেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

না হওয়ার ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু উক্ত অতিব্যাপ্তি দূরীভূত হইল । 
“জ্ঞানবান্ সত্বাং” ইত্যাদি অসদ্ধেতৃস্থলে অতিব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। 

কারণ সাধ্যভৃতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান বিষয়তাসম্বন্ধে হেতুভৃতসতার 

অধিকরণঘটাদিতে বর্তমান করে বলিয়। তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ 

যে হেত্বধিকরণ তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি-অভাব পদের দ্বার! জ্ঞানাভাব গৃহীত 

হয় না, কিন্তু ঘটপটাদির অভাব গ্রহণ করিয়া তাদৃশ-অভাবীয় প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদক ধর্ম ঘটত্বপটত্বাদি হওয়ায়, সাধ্যতাবচ্ছেদক জ্ঞানত্বে তাদৃশীভাবীয়- 

প্রতিযোগিতানবচ্ছেকত্ব আছে। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-অত্র-_ এই 

ধ্যাপ্তিলক্ষণে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বুঝিতে 

হইবে । তথাঁচ সাধ্যতাবচ্ছেদকসন্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ 

তাদৃশহেত্বধিকরণবৃত্তি অভাব গৃহীত হইবে । সুতরাং “জ্ঞানবান্ সত্বাৎ” ইত্যাদি 

স্থলে হেতৃভৃত সত্তার অধিকরণ ঘটাদিতে বিষয়তা সম্বন্ধে সাধ্/ভূতজ্ঞানের 

অধিকরণত থাকিলেও কোন ক্ষতি--অতিব্যাপ্তি হইবে না। যেহেতু এখানে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল সমবায়, সাধাভূতজ্ঞানের অভাবীয় প্রতিযোগীজ্ঞান 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসমবায়সম্বন্ধে হ্ত্বধিকরণ ঘটাদিতে থাকে না বলিয়। 

তাদ্বশাভাবীয়প্রতিযোগীজ্ঞানের অনধিকরণ যে হেত্বধিকরণ ঘটাদিবৃত্তি-অভাব 

পদের দ্বার! ফঈ্্ভানাভাব গৃহীত হয় । সুতরাং তাদৃশজ্ঞানাভাবীয় প্রতিযোগিতা - 

বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকজ্ঞানতেে থাকায় ব্যাপ্তিলক্ষণের অলক্ষ্যে অসঙ্গতিহেতু 

অতিব্যাপ্তি হইল না। এবং “বহিমান্ ধুমাং” ইত্যাদি সদ্ধেতুস্থানে হেতুতৃত- 

ধুমের অধিকরণপর্ববতাঁদিতে সমবায় সম্বন্ধে বি না থাকিলেও বা বহ্যযভাৰ 

২২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বর্তমান করিলেও অব্যাপ্তি হয় না। যেহেতু এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদ কসন্বন্ধ 

হইল সংযোগ, হেতুভৃতধূমের অধিকরণ পর্ববতাদিতে সংযোগসম্বন্ধে বহি থাঁকে 

বলিয়া সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বন্ধে অভাবীয় প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে 

হেত্বধিকরণপর্ববতা' দি, তাদ্ুশহেতৃধিকরণপর্বত।দিবৃত্তি-অত্যন্তাভাবপদের দ্বারা 

বহ্ৃযভাব গৃহীত হয় না, কিন্তু ঘটাদ্দির অভাব গ্রহণ করিয়া লক্ষণসমন্বয়হেতু 
অব্যাপ্তি হয় ন।। 

এখন “ননৃ” শব্দের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন-_স্ব-অভাবীয়প্রতিযোগিতা- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নানধিকরণ পদের অর্থ কীভাবে বোধিত হইবে £ স্বপ্রতিযোগিত1- 

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে কোন একটি প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইব ? 

অথবা স্বপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিসামান্ের অর্থাং যাবতীয় 

প্রতিযোগীর অনধিকরণ এরূপ বোধিত হইবে? কিংবা যংকিঞ্চিং 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক দ্বারা অর্থাৎ প্রতিযে।গিতাবচ্ছেদকসমূহের মধ্যে ষে 

কোন একটি ধর্মদ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অনধিকরণ এইরূপ বোধিত হইবে ? 

গ্ন্থকারের ইহার মধ্যে কোন্টি বিবক্ষিত বস্ত ? 

প্রথম কঙ্গে-“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাং” ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক- 

স্থলে অব্য।প্তি পরিলক্ষিত হয়। কারণ অগ্রাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগ বর্তমান 

করায় হেত্বধিকরণবৃক্ষ সাধ্যভূত কপিসংযোগের অধিকরণ হয়। আবার 

মূলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগের অভাব থাকায় বৃক্ষ কপিসংযোগাভাবীয়- 
প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যকপিসংযোগের অনধিকরণও 

হইয়াছে । এবং তাদৃশাভীবীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধ'পসংযোগত্ব এবং 

সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংষোগত্ব, সুতরাং তাদ্বশাভাবীয় প্রতিযোগিতানব- 

চ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদক কপিসংযোগত্বে বর্তমান করে না বলিয়। অব্যাপ্তি হয় । 

দ্বিতীয় কঙ্গে_-“কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ” ইত্যাদিস্থলে প্রতিযোগিব্যধি- 

করণাভাব অপ্রসিদ্ধিবশতঃ বৈয়াধিকরণাঁভাবঘটিত ব্যাপ্তিলক্ষণ অপ্রসিদ্ধ হয় 

বলিয়! ব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভব দোষ উৎপন্ন হয়। কারণ যেমন বৃক্ষে কপি- 

সংযোগ ও কপিসংযোগাভাঁব এই ছুইটি বস্তুই থাঁকে বলিয়| কপিসংযো'গাভাব, 

প্রতিযোগী কপিসংযোগের সমানাধিকরণ অভাব বলিয়া! গণ্য হয়। তথা 

ঘট যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী হয়, সেহপ্রপ পূর্ববক্ষণবৃত্িত্ববি শিষ্টঘটাভাবের 

অভাব-_( ঘটস্বরূপ ) ও ঘটাভাবের প্রতিযোগী, হয়, যেহেতু ঘট ও ঘটাভাবা- 

ভাঁব-ঘটস্বরূপ এই দুইটি অনতিরিক্ত পদার্থ । নৈয়ায়িক মতে অত্যন্তীভাবের 
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অভাব প্রতিযোগীস্বরূপ হয়। পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষটঘটাবের অভাব- ঘটস্বরূপ 

পরক্ষণে ঘটাভাবাধিকরণে থাকায় ঘট ও ঘটাঁভাঁব ইহাদেরও সামানাধি- 

করণ্য পরিলক্ষিত হওয়ায় পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটাভাবের অভাব--ঘটস্বরূপ 

প্রতিযোগীর সহিত পরক্ষণবৃত্তিঘটাভাবের সমানাধিকরণ পরিদ্রষ্ট হয় । এই- 

ভাবে যাবতীয় অভাব পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্টাভাবের অভাবস্বরূপ প্রতিযোগীর 

সমানাধিকরণ হয় বলিয়! প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিবশতঃ 

পূর্ব্বোজব্যাপ্তিলক্ষণের অসম্ভবরূপ দোষ হয়। 

যদি বল-_বহিনমান্ ধূমাও ইত্যাদিস্থলে যে সময় পর্বতে ঘটাভাব আছে, 

তখন পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষট ঘটাভাবের অভাব-_ঘটম্বরূপ পরক্ষণে সরূপসন্বন্ধে 

ঘটাভাবাধিকরণ পর্ববতাদিতে বিদ্যমান থাকায় যদিও পর্ববতাদিবৃত্তিঘটাভাব, 

স্বাভাবস্বরূপ -" ঘটাঁভাবের অভাব--[ ঘটস্বরূপ )-রূপ প্রতিযোগীর একাধিকরণ 

পর্ববতে থাকে বলিয়। পর্ববতবৃত্তি ঘটাভাব প্রতিযোগীসমানাধিকরণ হইয়াছে। 

এইক্রমে যাবতীয় প্রতিযোগীবস্তর অভাবই স্বভাবরূপ প্রতিযোগীর সমানাধি- 

করণহেতু প্রতিযোগিব্যধিকরণাভীব দুর্নাভ বা অপ্রাপ্য বস্ত হয়; তথাপি যখন 
পর্ববতে ঘটাভাব থাকে, তখন পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববি শিষ্টঘটাভাবের অভাব -" ঘটস্বরূপ 

প্রতিযোগী পরক্ষণে স্বরূপসম্বন্ধে উক্তঘটাভাবাধিকরণপর্বতে থাকিলেও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযো সম্বন্ধে পূর্ববক্ষণবৃততিত্ববিশিষট-ঘটাভাবের অভাব 
ঘটস্বরূপ উক্ত ঘট[ভাবাধিকরণপর্বতে থাকে না। ম্বৃতরাং স্বপ্রতিজ্যাঁগিব্যধি- 

করণাভাবের অপ্রসিদ্ধি কীভাবে উৎপন্ন হইতে পারে ? অর্থাৎ স্বপ্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ হয় না। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবাপ্রসিদ্ধি- 
হেতু পূর্ববথিত অসম্ভবদোষ পরিলক্ষিত হয় না। 

এরূপ কথা বলিতে পার না । যেহেতু অভাবাধিকরণক-অভাব অধিকরণের 

স্বরূপ এই নিয়ম স্বীকার করিলে ঘটাঁভাবে যে বহ্যভাব আছে, সেই বহ্ন্যভাব 

অধিকরণীভূত ঘটাভাবের স্বরূপ বলিয়া! ঘটাভাবও বহ্যভাব ইহারা একই 

বন্ত । স্বুতরাঁং ঘট যেমন ঘটাভাঁবের প্রতিযোগী হয়, সেইরূপ বহিও ঘটা'ভাবের 

প্রতিযোগটু, বলিয়া স্বীকৃত হয়। বহর অধিকরণ হইল সাধ্যতাবচ্ছেদক 

সংযোগসন্বন্ধে পর্বতাদি । এইক্রমে সকল অভাবই প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ 

হয় বলিয়। প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধবশতঃ পূর্বেবাক্ত অসম্ভবদোষ 

ভাদবস্থ্য। 

“্ীহারা অভাবাধিকরণক-অভাবকে অধিকরণস্বরূপ বলিয়। স্বীকার করেন 

২২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলা 



না। তাহাদের মতেও গ্রন্থকার দোষাস্তর দেখাইতেছেন--“যদিচ” 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার! | ঘটাভাবাদিতে যে বহ্যভাব আছে, সেই বহ্যভাব ঘটাভখব 

হইতে ভিন্ন এরূপ যদি স্বীকার কর তাহা হইলেও ধুমাঁভাববান্ বহভাবাং 

ইত্যাদি অভাবসাধ্যক সদ্বেতুস্থলে অব্যাপ্তিদোষ অনস্বীকার্য হইয়া উঠে। 
কারণ উক্তস্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হইল স্বরূপ, হেত্বধিকরণহরদে যেমন 

সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসন্বন্ধে ঘটাঁভীব আছে, সেইরূপ উত্তরক্ষণাবচ্ছেদে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকস্বরূপসম্বন্ধে পূর্ববক্ষণবৃত্তিত্ববিশিষ্ট-ঘটাভাবের অভাব - ঘটস্ব্ূপ 

প্রতিযোগীও উক্ত ঘটাধিকরণীভূত-হেত্বধিকরণত্রদে থাকায় হেত্বধিকরণত্রদ বৃত্তি- 

ঘটাভাব প্রতিযোগীর সহিত একাধিকরণে বিদ্যমানহেতৃ স্বপ্রতিযোগি- 

সমানাধিকরণাভ।ব বলিয়1 গণ্য হইল | এইভ।বে যাবতীয় অভাবই ম্বপ্রতিযোগি- 

সমানাধিকরণাভাব হওয়ায় অভাবসাধ্যক-সদ্ধেতুস্থানমাত্জেই প্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণাভাবের অপ্রসিদ্ধিহেতু অব্যাপ্তি হয় । 

কি খতীয়কল্প স্বীকার করিলে যদিও ধৃমাভাববান্ বহুতযভাঁবাঁং এই অভাঁব- 

সাধক-সদ্ধেতৃস্থানে অব্যাপ্তি দূরীভূত হয়। কারণ যংকিঞ্চিংপ্রতিযোগিতা- 
বচ্ছেদক-ঘটত্বাদিধন্মী বচ্ছিন্ন-ঘটাদিপ্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতুভূতবহৃত্য- 

ভাবাদির অধিকরণহ্দে বর্তমান ঘটাদ্যভাবের প্রতিযোৌগিতাবচ্ছেদক ঘটত্বাদি, 

সাধ্যতাবচ্ছেদক ধুমীভাঁবত্বের অনবচ্ছেদক ধর্ম হইয়াছে। স্ৃতরাং ব্যাপ্তির 

লক্ষণ সমন্বয়হেতু অব্যাপ্তি নিরাস হইল। তথাপি স্থলান্তর হেতৃতে অব্যাপ্তি 

দেখাইবার জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“তৃতীয়েতু” ইত্যাদি গ্রন্থ । প্রাচীনের। 

দ্রব্যে সংযে!গসামান্যাভাব স্বীকার করেন নাঁ। বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__তৃতীয়- 

কল্প ম্বীকারে “আত্ম! কপিসংযোগীভাববান্ আত্মত্বাং” এখানে শুদ্ধনংষোগাভ!ব 

সাধ্যরূপে স্বীকৃত না হইয়। প্রাচীনমতানুসারে কপিস'যোগাভাব সাধ্যরূপে 

গৃহীত হইয়াছে এবং উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছেদে ঘটাদি দ্রব্যে গুণসামান্তাভাব থাকায় 

ঘটত্বাদি-হেতঁতে অব্যাপ্তির অভাববশতঃ আত্মত্ব হেতুরূপে গৃহীত হইয়াছে । 

আত্মা কপিসংযোগীভাববান্ আবত্মত্বাং ইত্যাদি স্থলে অব্যাপ্তি হয় । কারণ 

আত্ম! হইল সর্বমূর্ভপদার্থসংযোগী, হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্তমান সাধ্যাভাব 

- কপিসংযোগাভাবাভাব কপিসংযোগ গুণপদার্থ। অতএব সাধ্যাভাবের - 

কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধন্ম যেমন কপিসংযোগাভাবস্ব 

হয়, সেইরূপ গুণসামান্যাভাবত্বও হয় । গুণসামান্তাভাবত্বাবচ্ছিন্ন-গুণসী মা ন্যা- 

ভাবের অনধিকরণত] হেত্বধিকরণ আত্মাতে আছে । এইভাবে বিচার করিলে 

অনুমানখণ্ডম্ ২২৫ 
ব. বি./ভাষাপরিচেছেদ/৬৭-১৫ 



পরিলক্ষিত হয় যে--প্রতিযোগণিব্যধিকরণাভাঁবপদের দ্বারা সাধ্যাভাব » 

কপিসংযোগাভাবাভাব পরিগৃহীত হয়। অতএব হেত্বধিকরণ আত্মাতে বর্তমান 

প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাবের » কপিসংযোগাভাবাভাবের প্রতিযোগিত।বচ্ছে- 

দকধশ্ম কপিসংযোগাভাবত্ব হইয়াছে আর সাধ্যতাবচ্ছেদকও কপিসংযোগা- 

ভাবত্ব ; সুতরাং হেত্বধিকরণবৃত্তি-প্রতিযোগিব্যধিকরপাভাবের প্রতিযোগিতান- 

বচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদককপিসংযোগাভাবত্বে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়। 

সুতরাং এরূপ বলিতে পার না। অর্থাৎ প্রতিযোগিব্যধিকরণ শব্দের উক্ত অর্থ 

স্বীকার করিয়া! অব্যাপ্তি বলিতে পার না । কারণ যাদৃশ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ কা- 

বচ্ছিন্নপ্রতিযোগীর অনধিকরণ হেত্ধিকরণ হইবে, তাদৃশ প্রতিযোগিতানবচ্ছে 

দকত্ব সাধ্যতাঁবচ্ছেদকে থাকিবে ইহাই প্রতিযোগিব্যধিকরণশব্দের বিবক্ষিত ব1 

অভিপ্রেত অর্থ | “তথাচ কপিসংযোগাভাববান্ আত্মত্বাং” এখানে গুণসামান্যা- 

ভাবাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক-গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগীগুণ- 

সামান্যাভীবের অনধিকরণতা হেতৃভৃত-আত্মত্বীধিকরণ আত্মাতে আছে, 

সুতরাং যাদৃশপ্রতিযোগণিত1 শব্দের দ্বারা গুণসামান্যাভাবত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিত। 

গৃহীত হওয়ায় তাদবশ প্রতিযোগিতানবচ্ছেদকত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকে কপিসংযোগী- 

ভাবত্বে থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যাদৃশ 

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগীর অনধিকরঞু যে হেতুতাবচ্ছেদ ক- 
সন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-হেতুতাবচ্ছেদকধন্মীবচ্ছিন্নহেত্বধিকরণ হইবে, তাদ্বশ হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তিঅভাবীয় যাদ্বশপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকধশ্ম সাধ্যতাবচ্ছেদক হইবে, তাদ্বশ- 

সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্য হেতুর ব্যাপ্তি 

এরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকৃত হইবে । 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ উক্তরূপে বলিলেও অথবা! 

উজ্রূপে ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ স্বীকার করিলেও “কালো ঘটবান্ কালপরিমাণাঁ” 

এখানে প্রতিযোগিব্যধিকরপাভাব অপ্রসিদ্ধহেতব অব্যাপ্তি হয় এই পুর্ববপক্ষ 

মত গ্রন্থকার উপস্থাপিত করিতেছেন-_-“ননু” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা। “কালে! 

ঘটবান্ কালপরিমাণাং” এখানে অব্যাপ্তি হয়। কারণ মহাকাল জগতের 

আধার ঝলিয়া নিত্য ও অনিত্য সকল পদার্থই কালিকসন্বন্ধে কালে বা 

মহাকালে থাকে একথা কালনিরূপণ সময়ে কথিত হইয়াছে । এখানে কালিক- 

সম্বন্ধে ঘট সাধ্য: হইয়াছে এবং সমবায়সন্বন্ধে কালপরিমাণ হেতু হইয়াছে। 

হেত্ববিকরণ কালে বা! মহাকালে ঘট যেমন কার্লিকসম্বন্ধে থাকে, সেইরূপ 

২২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ঘটাভাবও কালে বা মহাকালে কালিক-( স্বরূপ )-সম্বন্ধে থাকে । ভাব ও 

অভাব এই উভয়বিধ জন্য বন্তুমাত্রই কালিকসন্বন্ধে কালে বা! মহাকালে থাকে । 

অতএব সকল অভাবই সাধ্যতাবচ্ছেদক কালিকবিশেষণতা সম্বন্ধে হেত্বধিকরণে 

স্বপ্রতিযোগিসমানাধিকরণ হওয়ায় প্রতিযোগিব্যধিকরণাভাঁব অপ্রসিদ্ধহেতু 

অব্যাপ্তি তাদবস্থা এব । এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“বস্ততস্ত” ইত্যাদি 

গ্রন্থ । প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে প্রতিযোগীর অনধিকরণ যে হেতৃধিকরণ, 

সেই হেত্বধিকরণে বর্তমান যে অভাব, সেই অভাবীয় প্রতিযোগিতাসামান্যে 

অর্থাৎ যাবতীয়প্রতিযোগিতাতে যং-( সাধ্যতাবচ্ছেদক )-সন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও 

যং-( সাধ্যতাবচ্ছেদক )-ধশ্মাবচ্ছিন্নত্ব এতদৃভয়্াভীব থাকে, তং-( সাধ্যতাব- 

চ্ছেদক )-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, তৎ-( সাধ্যতাবচ্ছেদক)-ধন্মীবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্য 

হেতুর ব্যাপ্তি। এইরূপ ব্যাপ্তিলক্ষণার্থ বুঝিতে হইবে । কালো ঘটবান্ কাল- 

পরিমাণাং এখানে সংযোগসন্বন্ধে ঘটাভাবীয় প্রতিযোগী ঘটের অনধিকরণ 

ধে হ্ত্বিধিকরণ মহাকাল সেই মহাকালে বর্তমান যে সংযোগসন্থন্ধে ঘটভাব, 

তাদৃশ ঘটা ভাবীয়প্রতিযৌগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদককীলিকসন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও 

সাধ্যতাবচ্ছেদকঘটত্ব! বচ্ছিন্নত্ব--এতদুভয়ের অভাব থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। 

উক্ত ব্যাপ্তির লক্ষণঘটক “প্রতিযোগিতাসামাহ্যে” এরূপ না বলিয়! “যৎকিঞ্চিৎ 

প্রতিযোগিতাতে” এরূপ কথিত হইলে “ধুমবান্ বহ্েঃ” এখানে “যৎকিঞ্চিং- 
পদ্লভ্য সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নঘটাভাবীয়ঘটবৃত্তিপ্রতিযোগিতাতে” সংযোগ- 

সন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও ধূমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই উভয়ের অভাব থাকায় লক্ষণসমন্বয়হেতু 

অতিব্যাপ্তি হয় । কিন্ত “প্রতিযোগিতাসামান্যে বা যাবত য় প্রতিযোগিতাঁতে” 

এরূপ পদ ব্যাপ্তিলক্ষণে নিবেশ করিলে “ধূমবান্ বহে” এই অসদ্ধেতুস্থলে 
হেতৃভৃতবহিতর অধিকরণঅয়োগোলকে বর্তমান ধূমাভাবের প্রতিযোগিতাতে 
সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব ও সাধ্যতাবচ্ছেদ কধম্্রধৃমত্বাবচ্ছিন্নত্ব এই 
উভয়ের অভাব ন1। থাকায় সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্ন-মাধ্যতাবচ্ছেদ- 

ধর্মধুমত্বাবচ্ছিন্নধূমের সামানাধিকরণ্য হেতুভৃতবহ্িতে অবিদ্যমান থাকায় 

ব্যাপ্তিলক্ষণের অসঙ্গতিহেতু অতিব্যাপ্তি হইল ন!। তাদৃশ প্রতিযোগিতাসামান্তে 

য্ধশ্নাবচ্ছিন্নত্বাভাব অর্থাং সাধ্যতাবচ্ছেদ কধর্শমাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে এবং 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব এই অংশ নিবেশ না করিলে “বহিমান্ 

ধূমাং এখানে হেত্বধিকরণপর্ববতাদিবৃত্তি-সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্নবহ্/ভাবীয়- 

প্রতিযোগিতাঁতে সাধ্যতাবচ্ছেদকবহিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু 

অনুমানখণ্ডম্ ২২৭ 



উক্ত উভয়াভাব স্বীকার করিলে বা বলিলে সমবায়স্ম্বন্ধবাবচ্ছিন্নবহ/ভাবীয় 

প্রতিযোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মম বহিত্বাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
সংযোগসন্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাব থাকায় একাভাব প্রযুক্ত উভয়াভাব আছে বলিয়। 

অব্যাপ্তি হইল না। আবার সাধ্যতাবচ্ছেদ কসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্বাভাবমাত্র বলিলে 

“বহিমান্ ধুমাং” এখানে হেত্বধিকরণপর্ববতাদিবৃত্িসংযেগসন্বন্ধা বচ্ছিন্ন 

ঘটাভাবীয়প্রতিষোগিতাতে সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকায় 

অব্যাপ্তি হয় । উক্ত উভয়!ভাব বলিলে বা নিবেশ করিলে উক্ত প্রতিযোগিতাতে 

সাধ্যতাবচ্ছেদকসংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্নত্ব থাকিলেও সাধ্যতাবচ্ছেদকধম্ম্ম 

বহিনত্বাবচ্ছিন্নত্ব অবিদ্যমানহেত একাভাবপ্রযুক্ত উভয়াভাব থাকায় অব্যাপ্তি 

হয় না। 

যদি বল “প্রমেয়বহিনমান্ ধুমাং” ইত্যাদিস্থলে অব্যাপ্তি পরিলক্ষিত হয়। 

কারণ এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্নব হইল প্রমেয়বহিতত্ব। যেখানে প্রমেয়বহি 

নাই সেখানে বহিও নাই, সৃতরাং প্রমেয়বহিত ও বহি একই বস্ত। বহিত্বরূপ 

লঘৃধন্মে অবচ্ছেদকত্ব স্বীকারে কাধ্যসিদ্ধি হইলে প্রমেয়বহিতত্বরূপ গুরুধন্মে 

অবচ্ছেদকত্ স্বীকার অনুচিত বা! গৌরবদোষ হয়। স্বপ্রতিযোগীর অনধিকরণ 
যে হেত্বধিকরণ পর্ববতাদি, সেই পর্ববতাদিবৃত্তি-ঘটাভাবীয় প্রতিযোগিতাতে 

সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসন্বদ্ধীবচ্ছিন্নত্ব আছে এবং সাধঞ্তাবচ্ছেদক গুরুধর্ম্ম- 

প্রমেয়ত্বাচ্ছিন্নত্বের অপ্রসিদ্ধিহেতু তদ্ঘটিত উভয়াভাব ও অপ্রসিদ্ধবশতঃ অব্যাপ্তি 

হয়। ইহাই পুর্ববপক্ষের আশয় । 

এখন সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন_এঁরূপ বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। “কন্থু- 

গ্রীবাদিমান্ নান্তি” ইত্যাকারকজ্ঞানের কন্ৃগ্রীবাদিমত্ত্রীবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ 

অভাবই বিষয় হয়। কিন্তু কন্ধুগ্রীবাদিবৎপ্রতিযোগিতাঁক্ অভাব বিষয় 

হয়না। কারণ কোন একটি ঘটাধিকরণভূতলেও কন্ধুগ্রীবাদিবিশিষ্ট কোন 

ঘটের অভাবকালীন কন্ুগ্রীবাদিমান্ নান্তি ইত্যাকারক প্রত্যয় পরিলক্ষিত 

হয়। কিন্ত কন্ধুগ্রীবাদিমত্্াবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাক্ অভাববিষয়ক জ্ঞানস্থলে 

কন্বগ্রীবাদিমান্ নান্তি ইত্যাকারক প্রতীতি উৎপন্ন হয় না৷ বা পরিদৃষ্ট হয় না। 

অতএব গুরুর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব স্বীকৃত হয়। সৃতরাং হেত্বধিকরণ- 

বৃত্তিঅভাবীয় প্রতিযোগিতাতে প্রমেয়বহিতত্বাবচ্ছিন্নত্ব অপ্রসি্ধ না হওয়ায় 

প্রমেয়বহিমান্ ধুমাৎ এখানেও পূর্ববকথিত অব্যাপ্তি হইবে না। ব্যাপ্তি 
জক্ষণের ইহাই সংক্ষিপ্ত পরিস্কৃতার্থ ॥ ৬৯ ॥ 

২২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিমালগিঘনা হল্ছাজিব্তিঘন্গ ল বিশ্রণি। 
জ' ঘহাংলঙ্গ নুলিংনষালাহুনূলিবিমলিল্ ।॥৩০।। 

অনুমান কর।র ইচ্ছাই সিষাঁধয়িষ! ব। অনুমিৎসা বলিয়। অভিহিত হয় । 

পক্ষের ধন্মকে পক্ষতা বলে না, যেহেতু পক্ষতা একটি পারিভাষিক শব্দ । 

সিষাধক্িষার অভাববিশিষ্টসিদ্ধির অভাবই পক্ষত। বলিয়া কথিত হয় । পক্ষ- 

বৃত্তিত্বজ্ঞান হইতে অনুমিতি উৎপন্ন হয় । পক্ষ সাধ্যবান্ বা সাধ্যবিশিষ্টপক্ষ 

ইত্যাকারকনিশ্চয়াআআকজ্ঞানই সিদ্ধি বলিয়া! অভিহিত। যদি সিদ্ধি বর্তমান 

থ।কে, সিষ|ধয়িষা না থাকে, তাহা হইলে পক্ষতা হয় না। কিন্তু সিদ্ধি 

থাকিলেও যদি সিষাধন্সিষা থকে তাহ! হইলে অনুমিতি হয় । যেখানে সিদ্ধি 

ন! থাকে সেখানে সিষাধয়িষা থাকুক বা না থাকুক পক্ষতা হয় । যেখানে 

শিখ।,ক্রিযা আছে সেখানে সিদ্ধি অর্থাং সাধ)বত্তানিশ্য় থাঁকিলেও পক্ষতা 

হয় । পক্ষতালক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষা বিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ নিবেশ 

করায় উক্ত তথ্যসমূহ সংগৃহীত হইল । সাধ্যসিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতি- 

বন্ধিকা। পক্ষে যদি সাধ্যের সিদ্ধি থাকে, পক্ষকে সাধ্যবান্ বা সধ্যবিশিষ্ট 

বলির] নিশ্চয়াতমকবোধ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের আর অনুমিতি হয় না। 

পক্ষে সাধ্যবর্তার নিশ্চয়াআক জ্ঞান থাকিলেও যদি অনুমান করার ইচ্ছা বা 

অনুমিংসা হয়, তাহ হইলে সেই পক্ষে সেই সাধ্যের অনুমিতি হয় । অনুমিৎসা 

ন1 থাকিলে এবং সিদ্ধি থাকিলে অনুমিতি হয় না। অতএব দেখা যাইতেছে 

যে পরামর্শ যেমন অনুমিতির একটি কারণ, পক্ষতা ও অনুমিতির অপর 

কারণ। এইজন্য বল] হয়--“পক্ষতাজন্যত্বে সতি পনামর্শজন্যত্বমনু মিতিত্বম্” । 

পর্বতের উপরে উশ্থিত অবচ্ছিন্ন ধুমরেখা দেখিয়া “পর্ববতে। ধুমবান্” 
ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই জ্ঞানটিই পক্ষধম্মতাজ্তান বলিয়া! কথিত 

হয়। পর্ববতারদি পক্ষে ধুমাদিহেতুর বৃত্তিত্জ্ঞানই পক্ষধন্মতাজ্ঞীন। মহানস, 
গোষ্ঠ, চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধুম ও বহি দেখিয়া যত্র যত্র ধুম তত্র তত্র বহি 

ইত্যাকারক ধূম ও বহিনর সাহচর্য্যসম্বন্ধাত্মক জ্ঞানই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তি বা উক্ত 
সাহ্চধ্যাত্ম কসন্বন্ধবিশিষ্টহেতুর পক্ষবৃত্িত্রজ্ঞানই পক্ষতা, এই পক্ষতাজ্ঞান হইতে 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়। যে কোন হেতুর অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপসন্বন্ধবিহীন হেতুর 

পক্ষবৃতিত্বজ্ঞান পক্ষত! বলিয়া গণ্য হয় না। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-__ 

ব্যাপ্যস্থ-ব্যাপ্তিবূপসন্বন্ধবিশিষ্স্য হেতে1ঃ তত্রপক্ষে বৃত্তিত্বরূপ পক্ষতাজ্ঞানাং 

অনুমানখগুম্ ২২৯ 



অনুমিতির্ভবেং অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপসন্বন্ধবিশিষত্েতর পক্ষরৃতিত্বজ্ঞান হইতে 
অনুমিতি হয়। অতএব দেখ যায় যে “ধৃমবান্ পর্ববত” ইত্যাকারকজ্ঞানই 
পক্ষতাজ্ঞান। এই পক্ষতাজ্ঞানে ব্যাপ্তিরপ সম্বন্ধটি প্রকার বা বিশেষণ 

হইয়াছে । বহিহব্যাপ্যধুমবান্ পর্বত অর্থাং বহিনর ব্যাপ্তির আশ্রয়ভূত ধূমবান্ 

পর্ববত ইভ্যাকারক পরামর্শজ্ঞানে “ধূমবান্ পর্ববত” এই অংশটি পক্ষধন্মতাজ্ঞান, 
এবং পক্ষধর্মতাজ্ঞানের বিষয়ভূত ধুমাংশে ব্যাপ্তি প্রকার হইয়াছে । ব্যাপ্তি 

প্রকারক পক্ষধম্মতাবিশেষ্ঠকজ্ঞানই পরামর্শজ্ঞান বলিয়। অভিহিত । “ব্যাপ্যস্থয 

পক্ষবৃতিত্বধী পরামর্শ উচ্যতে” ॥ ৭০ ॥ 

ঘহানুদিতলিত্ৰন অহা ক্ষতি অহাছ্-_-বিমাম্যিনধলি । ভিমাশবিনানিতত্রি হাওতু- 

বিজন: নহবালা, অল্রান্ ঘহা হজ; । বিনাঘবিনালাঙ্গ ল দহালা। নিলাদি 

বিমাঘধিন্া ঘনহাজিবল ঈঘান্তুলালান্। অল আা্ডনজল্ঈন্বীডদি নল নহানা, তিনাদি 
বাম্যবল্ইন্থ লহ্ত্বুদানানু। ভিভী বামন ভিনামঘিনাজলওন্ত্রলিলিশতরখীন | অল: 

বিনাশযিনানিহহনিহাচ্তরত্র জিভ্তী বরিহীন্বগমূ। বখান্_ যস বিজিনাহ্, লস ঘিমা- 
পরষিম্বাঘা অত্মাদভযালঘি হানা । ঘস্গ বিম্বা্ঘবিমা5ভ্তি, ললকিভ্তী বজ্বানঅআালছি 
ণহালা। যত বিজিহকিন, বিম্বাঘধিনা স্ব লাফিন, তন ল ঘহালা, ঘিনাঘবিনা নিহ্হ- 

শ্রিহাচজিজ: ঘল্রানূ। লন ঘন নহালহালিল্তং বিজিহলন: বিম্বাঘঘিনা, লঙ্গ 

বিনাঘবঘিনান্জাউ ঘহানহানাহাল্লান্তুদিবি:। যন ঘিত্রি-ঘহানহা-বিমাধবিনা: ক্ষত 

অন্বন্নি অন ভিমাঘঘিন্বাক্কাউ বিভ্ুলহান্ দলিন্রলনন্কামানাইলরান্তুদিলি। অল 

বিনাঘঘিনা-বিভি-ঘহানহাহিবঙ্স ণহামহাক্ষা্তি ভিমাঘঘিঘন নাহি । ঘৃত্রন্যস্গাঘি। 
বিজিন্কা নহামহাক্কা্ত ন্ব ন বিনাঘযিনা, বীন্যনি্ুনিহীন-ঘুতালা হীনদব্লিতঘাল্ ॥ 

অনু কথ বিঘাম্মযিনানিংহনিহাচ্ঞ্ন বিজু নিহীনঘালিলি সল্ন। যন লল্বিজ্যাচয- 

দুমনান্ ঘতত্রলী অন্িনানিলি দহ হলতঘা' না, লন: ভিমাঘঘিঘা, লস নহানাঘকণলখ 

নহুলিহীমৃাভযান্রহ্যক্কতআাহিতি | হুহৃল্তুত্রীখ্য-__ঘাহ্হা-যাহো-ঘিঘাঘঘিনাবন বিজিত 

অকিশ্ন্ন্তান্ুমিনিহলাহহা-লাহো বিমবামঘিম্থা নিহশিহাচতভিজুযমান ভ্তভিন্যন্কান্ত্ুলিলী 

ঘহালা। বন বিজি-নহালহাবংন যনুক্ষিত্থিছ হ্বান আনলালিলীক্ভাঘানদি লান্তুলিলিঃ | 

লন্তিতযাচঘ গৃঞুনান্ ঘত্বনী লন্থিনালিলি সবজহ্াভন সব্জহ্বালিহিত্ধ হ্বান আাঅলালি- 
ল্ীচ্ভাঘাল্ত্ নততনিন । হত ঘুলনহানহাজতন আলীক্কল অন্ভিলন্তুলিন্তুঘানীনীন্ভাবানঘি 

নান্ুলিনি: | বিম্বাসিনা পিহক্যাউ ঘাহযীবিজিিতন লান্ুলিলিজ্লাহ্হা বিজিনিহাচ্ঘ 

লজহন্তুদিনিসলিজন্তিকা নক্ষন্যা। বীন ক্বন্রতবীজবী, ঘানাঘানযী লন্থিদালিলি 
স্বানঘত্ন5দি অন্ুলিবন শ্রিহীঘ্:। নল্ত্যে ঘহালানন্ত হক্ধবানালাঘিক্ষতঘ্ন ভ্বা্ঘয- 

২৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিজ্বাঘি লহ্রভ্ইনান্ুলিবহহাঁনানূ ঘহালাপরচ্হ্কাত্জ্টইনান্তনিলি সি ঘহালা- 
শরভ্ভ ভৃক্যাতন্ভ ইন ভা্ঘবিভিইন্ব সলিবল্পিক্া। থহালানভ্ভ হন্ক-আাদানামিকজ্ধে- 
লান্তুলিণি সনি তত বিজিনাস নিতীঘি। হুল নীঘন্_-অলা ঘুভনী ল ঈলি অঁহাযা- 

ল্পাং ঘ্ুভম্বতাঘ্যক্ধহাহ্লানঘলিলি সাল ন্গাজ্ামন্ুদিনূঘাযা দুহনহণ সত্সহ্ 

অলি, ল ্তু অন্তুদিলি:, অলীতন্তুনিনূজা নিংন্তি হাচ্ত-ঘলান-লিনযন্জ-সন্াহাঘামসী 

ক্কালিশীজিম্বাতাহ্নিনু লালসা সলিঅন্মিক্কা | ঘন নহামহানিন্ন লিলা দজ্জধীভ্ভা 

ঘহ্াই: সভভহান্তবুঘলঃ সব্মহীক্ভানিংহুনিহাচ্ভান্তুনিলিভালসী মিন্বলিঘযন্রসহী 
দলিনল্মঘিঙ্ঈলি অীন: ৩০) 

পরামর্শ নিরূপণ করিয়া পক্ষধন্মতা নিরূপণ করিতেছেন-_-“পক্ষবৃত্তিত্ব” 

ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পক্ষরৃত্তিত্ব পদের ঘটক পক্ষতাঁশব্দের অর্থ কি ? এইজন্য 

গ্রন্থকার পক্ষতা'র স্বরূপ বা পরিচয়ের কথা বলিতেছেন--“সিষাধয়িষা” ইত্যাদি 

গ্ন্থদ্ধার1। “যত্র যর ধৃমস্তত্র তত্র বহিঃ” এইরূপ সাহচধনিয়মই ব্যাণ্ডির স্বরূপ | 
মহানস, গোষ্ঠ ও চত্বর প্রভৃতি স্থানে ধুম ও বহর সহচর দর্শনের ফলে ধূমে 
বহিন-ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ার পর পর্ববতে উত্থিত অবচ্ছিন্না ধূমরেখা। দর্শন বা 

প্রত্যক্ষ করিয়! ধূমবান্ পর্বত অথবা পর্বতরৃতিধূম ইত্যাকারক ব্যাপ্যভূত 
ধূমের পর্ববতাদিপক্ষবৃত্বিত্বজ্ঞানই পক্ষধর্্মতাজ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয়। এই 
পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান অর্থ ধূমের পর্ববতাদিপক্ষবৃত্িত্বজ্ঞরন হইতেই অনুমিতির 
প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়। প্রথমে পর্ববতাদিপক্ষে অবচ্ছিন্ন৷ ধুমরেখা দর্শনের বা 
প্রত্যক্ষের ফলে ধুমবান্ পর্বত-ইত্যাকারক পক্ষধর্ম্মতাজ্গান উৎপন্ন হয়, পরে 
বহিনব্যাপ্তিবিশিষ্টধূম এপ ব্যাণ্তির ম্মরণাত্মক জ্ঞানের পরে ব্যাপ্তিপ্রকারক 
পক্ষধর্মতা বিশেস্যক জ্ঞান অর্থাৎ বহিনিরূপিত ব্যাপ্তিপ্রকারক ধুম পর্বতে আছে 
এতাদৃশ পরামর্শাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় । পরে “পর্বতোবহিক্মান্” ইত্যাকারক 
অনুমিতি উৎপন্ন হয়। এতএব পরামর্শজ্ঞান, পক্ষধন্মরতাজ্ঞান জন্য হ্ইয়া, 
পক্ষধন্মতাজ্ঞানজগ্তা৷ অনুমিতির জনক হইয়াছে। 

পর্ববতাদিপক্ষে বহি প্রভৃতি সাধ্যের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে সিদ্ধি বলে। 

অনুমান করার ইচ্ছাকে অনুমিংসা বা সিষাধয়িষা বলে। বিরহশবেের অর্থ 
অভাব । সিষা ধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধি অভাবই পক্ষতা, ইহাই পক্ষতাশবের 

পারিভাষিক অর্থ । পক্ষের ধর্মকে পক্ষত1 বলে না। পক্ষতাবিশিষ্টই পক্ষ । 

সিষাধয়িষামাত্র পক্ষতা নহে, যেহেতু সিষাধয্িষ! ব্যতীতও মেঘগর্জনদ্বারা মেঘ 

অনুমিত হয় । 

অনুমানখণ্ডম্ ২৩৯ 



যদ্বিশেষ্যক-্যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন-যতপ্রকারক নিশ্চয়াত্সক জ্ঞান যে সাধ্যসংশয়ের 

প্রতিবন্ধক হয়, সেই সাধ্যসন্দেহ সেই পক্ষক-সেই সাধ্যক-অনুমিতিতে পক্ষতা- 

রূপে হেতু হয়। সমানবিষয়কত্বরূপে নিশ্চয়াতকজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক 

হয় । এই কথা প্রাচীনের বলেন । এই প্রাচীন মত খণ্ডন করিবার জন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন-__অতএব অর্থাৎ বক্ষ্যমানদোষহেতু সাধ্যসন্দেহও পক্ষতা- 

রূপে অনুমিতির কারণ হইতে পারে না। সাধ্যের সন্দেহ ব্যতীতও সাধ্যানু- 

মিতি পরিলক্ষিত হয়। পক্ষত৷ লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষ! বিরহবিশিষটত্ব- 

নিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন-_সিদ্ধি অর্থাত সাধ্যবত্তানিশ্চয়াআকজ্ঞান 

থাকিলেও যদি সিষাধয়িষ! অর্থাৎ অনুমিংস। থাকে,তাহ] হইলে অনুমিতি উৎপন্ন 

হয়ই। অতএব অর্থাং অনুমিতিপ্রযোজক পক্ষতা নি্পাদনের জন্য পক্ষতার 

ঘটকসিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণপদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। 

পক্ষত! লক্ষণে সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টত্ব বিশেষণরূপে সন্নিবেশিত বা! 

প্রযুক্ত হওয়ায় পক্ষতাজ্ঞানের অনুমিতিকারণত্ববিষয়ে তাপধ্যের তথ্যসমূহ 

প্রকাশ করিতেছেন-_“তথাঁচ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা । যেস্থানে সিদ্ধি নাই সেই 

স্থানে সিষাধয়িষা থাকুক বা না থাকুক সেখানে পক্ষতা হয়। আর যেস্থানে 

সিষাধয়িষা আছে, সেইস্থানে সিদ্ধি থাকুক বাঁ না থাকুক পক্ষতা হয়। কিন্ত 

যেখানে সিদ্ধি আছে আর সিষাধয়িষা! নাই সেস্থানে পক্ষতা নাই, যেহেতু 
সেখানে সিষাধয়িষা-বিরহবিশিষ্ট সিদ্ধি আছে। স্বৃতরাং উত্তস্থলে সিষাধয়িষা- 

বিরহবিশিষ্টসিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষত1 না থাকায় অনুমিতি হয় না। যদি বল 

যেখানে প্রথমক্ষণে পরামর্শজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞন, তৃতীয়ক্ষণে 

সিষাধয়িষাজ্ঞান, সেখানে সিষাধয়িষাজ্ঞানকালে পরামর্শজ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় 

অনুমিতি হয় না। যেহেতু জ্ঞান তৃতীয়ক্ষণ বিনাশী | যেস্থানে প্রথমক্ষণে সিদ্ধি 

জ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে পরামর্শজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়ছে 

সেখানে সিষাধয়িষ| জ্ঞানকালে সিদ্ধিজ্ঞান বিনষ্টহেতু প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধি- 
জ্ঞানের অভাববশতঃই অনুমিতি হয় । সিদ্ধি হইল অনুমিতির প্রতিবন্ধিক1। 

যেখানে প্রথমুক্ষণে সিষাধর্িষাজ্ঞান, দ্বিতীয়ক্ষণে সিদ্ধিজ্ঞান ও তৃতীয়ক্ষণে 
পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেইস্থানে পরামরশশজ্ঞানকালে সিষাধয়িষাজ্ঞানই 

বিনষ্টহেতু বর্তমান নাই, সৃতরাং উক্তস্থলে প্রতিবন্ধকীভূত সিদ্ধিজ্ঞান থাকায় 
অনুমিতি হইবে না। এরূপ অন্যত্রও বুঝিবে । সিদ্ধিজ্ঞানকালেও পরামর্শ- 

জ্ঞানকালে অর্থাৎ সিদ্ধি-পরামর্শোভয়ক্ষণে সিষাধয়িষাজ্ঞান উৎপন্ন হয় না, 

২৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেহেতু প্রত্যক্ষ যোগ্য বির গুণসমূহের জ্ঞান মুগপদ্ উৎপন্ন হয় না। সিদ্ধি- 
জ্ঞানের পরক্ষণে বা পরামর্শজ্ঞানের পরক্ষণে সিষাধয়িষা জ্ঞানের উৎপত্তি 
এইরূপ বা এইভাবে বলাই উচিত। অতএব সিদ্ধির বিশেষণীভূত সিষাধয়িষা- 

বিরহবিশিষটত্বরূপ পদটি সিষাধস্িষাজ্ঞানকালে অনুমিতির নির্ববাহকরূপে 
প্রয়োজন না৷ থাকায় ব্যর্থ হইল । এরূপ বলিতে পার না। কারণ যেখানে 

বহিনব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ববতো বহিমান্ ইত্।কারক সমৃহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরূপ 
পরামরশজ্ঞানের প্রত্যক্ষ! তক বা স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়, তাহার পর সিষাধয়িষা- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেখানে পক্ষতাসমৃৎপন্ের নিমিত্ত সিদ্ধিতে সিষাধয়িষাবিরহ- 

বিশিষ্টত্ব পদকে বিশেষণরূপে নিবেশ করিতে হইবে । অন্যথা সিদ্ধিরূপ 

প্রতিবন্ধক থাকায় সেখানে অনুমিতির অনুপপত্তি হইবে। কীরূপ সিষাধয়িষাকে 
উত্তেজক্রূপে পক্ষত(লক্ষণে নিবেশ করিতে হইবে? এই সমস্য! বা শঙ্কা 

সমাধানের শিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“ইদস্ত বোধ্যম্” ইত্যাদি গ্রস্থ। 

যেরূপ যেরূপ সিষাধয়িষ। থ।কিলে এবং যেরূপ যেরূপ সিদ্ধি থাকিলে যল্লিঙ্গক 

অনুমিতি উৎপন্ন হয়, সেই সেইরূপ সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্ট সেই ঘেই 

সিদ্ধির অভাবরূপ পক্ষতাজ্ঞ।নই তত্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি কারণ বলিয়। গণ্য । 

যেমন বহিবিষয়ক।নুমিংস। থাকাকালীন বহ্িবিষয়ক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 

থাকিলেও ধূমলিঙ্গক বহ্যনুমিতি পরিলক্ষিত হয় বলিয়! ধুমলিঙ্গক বহ্যনু- 
মিতিতে বহ্িবিষয়ক-অনুশ্ংসাই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বলিয়৷ গণ্য হইবে, 

কিন্তু ঘটাদি অনুমিংসা উত্তস্থলে উত্তেজক হইবে ন , অতএব বহি" 

সিষাধয়িষাবিরহবিশিষ্টসিদ্ধাভ।ব জ্ঞানই ধূমলিঙ্গক বহ্যযনুমিতিতে পক্ষতা বলিয়া 
অভিহিত । এইভাঁবে সেই সেই অনুমিতিতে সেই সেই ব্যক্তিত্বরূপেই ইচ্ছার 

উত্তেজকত্ব বোধিত হয়। তেন অর্থাৎ সেই সেই ব্যক্িত্বরূপে সেই সেই ইচ্ছার 

উত্তেজকত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এবং যেকোন জ্ঞানবিষক্সিনী ইচ্ছার উত্তেজকত্ব 

অস্বীকৃত হওয়ায়__যেখাঁনে পর্বতোবহিিমান্ ইত্যাকারক সিদ্ধিজ্ঞান ও “বহি- 

'ব্যাপ্যধূমবান্” ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান এতাদৃশ জ্ঞানদ্বয় আছে, সেখানে 

“যেকোন একটি জ্ঞান হউক” এরূপ ইচ্ছ]। থাকিলেও অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। 

কারণ পর্বতে বহিব্যাপ্যধুমলিঙ্গকানুমিতি হউক্ ইত্যাকারক অনুমিংস৷ না 

থাকায় এবং পক্ষবৃত্তিসপাধ্যের নিশ্চয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান বর্তমান আছে। 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান হইল সহজলভ্য বা সহজবোধ্য আর অনুমিত্যাত্মক জ্ঞান 

হইল কাষ বা আয়াসলভ্য, তেইজন্য সমানবিষয্নক জ্বানস্থলে প্রত্যক্ষাত্মক 

অনুমানখণ্ডম্ ২৩৩ 



জ্ঞান থাকিলে অনুমিত্যাত্মক প্রভৃতি কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইবে না। এইজদ্য 
গ্রন্থকার বলিতেছেন--কিস্তু বহিব্যাপ্য ধূমবান্ পর্ববত বহিমান্ ইত্যাকারক 
সমৃহালম্বনাত্মক সিদ্ধিরূপ পরামর্শজ্ঞানের প্রত্যক্ষকালে “প্রত্যক্ষারদিভিন্ন বহি- 
বিষয়কজ্ঞান হউক্” ইত্যাকারক অনুমিংসা1 থাকিলে অনুমিতি হইবেই। 

তল্লিঙ্গকানুমিতিতে তল্লিঙগ কত্বনিবেশে প্রয়োজন দেখাইতেছেন-_-ধুমলিজকানু- 

মিতিস্থলে বহিনরূপ সাধ্যসিদ্ধিকালে “ধুমলিঙ্গক বহিনসাধ্যক অনুমান হউকৃ” 

ইত্যাকারক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজক বঙিয়! স্বীকৃত হইলে অনুমিতি 
উৎপন্ন হয় । কিন্তু উত্তস্থলে “অন্যলিক্গক বহিৎসাধ্যক অনুমান্-হউক্” এরূপ 

ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজক বলিয়া স্বীকৃত হইবে না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

যেখানে ধূমলিঙ্গক পরামর্শজ্ঞান আছে এবং আলোকলিঙ্গক বহ্ির অনুমান 
হউক্ এরূপ অনুমিংস! থাকিলেও অনুমিতি হয় না। যেহেতু ধুমলিঙ্গকানু- 

মিতিতে ধুমলিঙ্গক ইচ্ছাব্যক্তিই পক্ষতালক্ষণে উত্তেজকরূপে স্বীকৃত হয়, সুতরাং 

উক্তস্থলে আলোকলিঙ্গক-ইচ্ছাব্যক্তি উত্তেজকরূপে পরিগণিত হয় না। 

যদি বল সিষাধয়িষা জ্ঞানকালে এবং পর্ববত বহিমান্ ইত্যাকারক- 

সাধ্যনিশ্চয়াত্মক জ্ঞানকালেও পর্ববত বহিঃমান্ ইত্যাঁকারক অনুমিতির উৎপত্তি 
পরিলক্ষিত হয় বলিয়৷ তাদৃশসিদ্ধি তাদৃশানুমিতির প্রপ্রিবন্ধিক! ন1 হউকৃ। 

এরূপ বলিতে পার না। কারণ সিষাধয়িষার অভাবকালে যেরূপ সিদ্ধি 
থাকিলে অনুমিতি উৎপন্ন হইতে পারে না, বিশেষ করিয়া সেই সাধ্যবত্তা- 
নিশ্য়াত্মক জ্ঞানই সেই অনুমিতির প্রতিবন্ধক এইভাবে বলিতে হইবে। 

সমানাকারক জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, এইরূপ বিশেষ- 

ভাবে প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাব স্বীকার বা কল্পনা করিতে হইবে । এইজন্য 

“পর্বতে ধূমলিঙ্গক বহির অনুমান হউক্” ইত্যাকারক সিষাধয়িষাজ্ঞানাভাব- 

কালে পর্ববতবহিমান্ ইত্যাকারক পর্ববতবিশেষ্যক বহিন্প্রকারক অনুমিতির প্রতি 

পর্ববতবহিনমান্ ইত্যাঁকারক পর্ববত বিশে্যক বহিপ্রকারক সাধ্যবতানিশ্চয়াত্মক' 

জ্ঞানই প্রতিবন্ধক হয়, অন্যরূপ সিদ্ধি প্রতিবন্ধক হয় না। এই কারণেই বিশেষ 

বিশেষভাবে গ্রাতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাঁব স্বীকার করিবার একান্তই প্রয়োজন হয়। 

অতএব পর্ববত তেজস্বী পাষাণময় বহিমান্ ইত্যাকারকনিশ্যয়াত্মক সিদ্ধিজ্ঞান 

থাঁকিলেও পর্বত বহ্িমান্ ইত্যাকারক অনুমিতি উৎপন্ন হইবে, যেহেতু উক্ত 

অসমানাকারক সিদ্ধিজ্ঞান এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না। সমানাকারক 

জ্ঞানের প্রতি সমানাকারক জ্ঞানেরই প্রতিবন্ধকত্ব স্বীকার করিয়া গ্রন্থকার 

২৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিতেছেন-_পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে অর্থাং পর্ববতত্বাদিরূপে যে 

কোন একটি পর্ববতাদিতে সাধ্যবত্তার নিশ্চয়াআক জ্ঞান থাকিলেও পক্ষতাব- 

চ্ছেদক পর্ববতত্বাবচ্ছেদে অনুমিতি পরিলক্ষিত হয় অর্থাৎ পক্ষতাবচ্ছেদক- 
পর্ববতত্বাদি ধর্মাবচ্ছিন্নপর্ববতমাত্রে অনুমিতির অনুৎপত্তি পরিলক্ষিত হয় ন1। 

অতএব পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে অর্থীং পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ববতত্বাদি ধর্নাবচ্ছিন্ন 
পর্ববতমাত্রেই অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধি অর্থাৎ 

পক্ষতাবচ্ছেদক পর্ববততাদি ধন্মীবচ্ছিন্ন যাবতীয় পর্বতাদিবৃত্ি সাধবত।র 

নিশ্য়াত্সক জ্ঞান প্রতিবন্ধক। কিন্তু পক্ষতাবচ্ছেদকে সামানাধিকরণ্যে 

অনুমিতির প্রতি পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধিকরণ্যে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান এবং 

পক্ষতাবচ্ছেদকাবচ্ছেদে সাধ্যসিদ্ধির জ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় । 

এইরূপ বোধিত হয় যে-_যেখানে “অয়ংপুরুষো ন বা” অর্থাং এই বস্তুটি 
পুরুষ ব্]াক্ত হইবে কি না? ইত্যাকারক সংশয়োৎপত্তির পর এঁ ব্যক্তি উক্ত 

ধন্মার নিকটস্থ হইলে “পুরুষত্বব্যাপ্যহস্তপদাদিমান্ অয়ং”ইত্যাকরক পরামর্শরূপ 
বিশেষদর্শন হয়, এই বিশেষদর্শনের পর সেখানে অনুমিংসা না থাকিলে 

পুরুষত্বরূপে পুরুষের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, কিন্তু অনুমিতি উৎপন্ন হয় 
না। অতএব যেমন কামিনী জিজ্ঞাসা সকল কাধ্যের প্রতিবন্ধক হয়, সেইরূপ 

অনুমিংসাবিরহবিশিষ্টসমানবিষয়ক প্রত্যক্ষ সামগ্রী স্বতন্ত্রূপে অর্থাৎ পক্ষতা 

লক্ষণবিষয়ের অঘটকরূপে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সমানবিষয়ে অনুমিতি 

সামগ্রী অপেক্ষ। প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ ইহা! বোধিত হয়। অন্যথা-_প্রত্যক্ষ- 

সামগ্রী-অপেক্ষা অনুমিতি-সামগ্রী বলবান্ বলিয়] স্বীকৃত হইলে সংশয়ের 

পরক্ষণে বিশেষদর্শনের পর প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের অনুপপত্তি হয় । 

যদি সমানবিষয়ে অনুমি তিসামগ্রী-অপেক্ষা প্রত্যক্ষসামগ্রী বলবান্ বলিয়। 

স্বীকার কর, তাহা হইলে ভিন্ন বিষয়েও প্রত্যক্ষপামগ্রী বলবান্ হউকৃ। তথাচ 

পটাদিপ্রত্যক্ষসামগ্রীকালে বহ্যাদির অনুমিতির অনুংপত্তি পরিলক্ষিত হয়। 

এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__-“এবং” ইত্যাদি গ্রন্থ । ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী 

অপেক্ষা অনুমিতিসামগ্রীর বলবত্ব বুঝিতে হইবে । এইজন্য পরামর্শজ্ঞানের 

পর পক্ষাদিগতপ্রত্যক্ষেচ্ছ1 ব্যতীত পক্ষা বর প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয় ন! 

বলিয়। প্রত্যক্ষেচ্ছাবিরহবিশিষ্টঅনুমিতিসামগ্রী ভিন্নবিষয়ক প্রত্যক্ষে প্রতিবন্ধক । 

স্বতরাং ভিন্নবিষয়ে প্রত্যক্ষসামগ্রী অপেক্ষা অন্ুমিতিসামগ্রী বলবান্ বলয় 

যেখানে পনামর্শজ্বানের পর প্রত্যক্ষেচ্ছা! নাই, সেখানে পক্ষাির প্রত্যক্ষাত্মক 

অনুমানখণ্ড ম্ ২৩৫ 



জ্ঞানাভাবহেতু ভিন্নবিষয়কপ্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষেচ্ছার অভাববিশিষ্ট অনুমিতি- 
সামগ্রী প্রত্যক্ষের প্রতিবন্ধক ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ ॥ ৭০ ॥ 

জলঙ্গাল্বী নিভন্তুহক্বান্ঘজিত্: সবিঘছিল: | 
ল্কাক্চাতলাঘহিত্্হল ইলামাজাহল নভ্ললা |1ও$)। 

প্রথমে বুঝিতে বা জানিতে হইবে যে হেতু কাহাকে বলে? হেতুর ধর্ম 
ও লক্ষণ বা স্বরূপ কিঃ এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে-_অনুমানপ্রমাণ 
দ্বার! পর্বতাঁদি পক্ষে সাধ্যরূপধর্মের সাধনত্ব বা অনুমাঁপকতার প্রযোজকত্বই 

হেতুর সামান্যলক্ষণ । অনুমানে সর্বত্রই প্রসিদ্ধপদার্থই হেতুরূপে গৃহীত হয়। 

হেতুর অনুমাপকতা-প্রযোজকরূপ হইল পাঁচটি__-পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ত, বিপক্ষাসত্, 

অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব । এই পাঁচটি ধশ্ম সদ্ধেতুর পরিচায়ক । এই 

পাঁচটি ধর্ম থাঁকিলেই হেতু সাধ্বস্তুর সাধক বা অনুমাপক হয়। অন্বয়- 
ব্যতিরেকী, কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী এই তিনপ্রকাঁর হেতুর মধ্যে 

অন্বয়ব্যতিরেকী হেতুরই উক্ত পীচটি অনুমাপকতা প্রযোজক ধন্ম থাকে। 

যে হেতুতে উক্ত পঞ্চবিধ ধন্মের মধ্যে এক বা একাধিক ধর্মের অভাব থাকে 

সেই হেতু হেতবাভাসের স্থল বলিয়! পরিগণিত হয়। যে ধন্মীতে যে ধর্মের 
অনুমান করা হয় বা যে ধন্মীতে যে ধর্ম অনুমিত হয়, সেই ধন্্াকে পক্ষ বলে 
এবং সেই ধর্ম সাধ্যবস্ত বলিয়! কথিত হয়। “পর্ববতোবহিনমান্ধৃমাৎ (ধুমবন্বীৎ)” 

_ এখানে হেতুভূর্ত ধুমে উক্ত পাঁচটি ধর্মই আছে। যেখানে সাধ্যের নিশ্চয়াত্মক 

জ্ঞান থাকে তাহাকে সপক্ষ বলে। হেতৃভূত ধৃম পর্ববতাদিপক্ষে বর্তমান করে 
বলিয়া ধুমে পক্ষসত্ব আছে। মহানসাদিতে সাধ্যভূত বহর নিশ্চয় আছে 

বলিয়া মহানসাদি সপক্ষ বলিয়া! অভিহিত হয়। হেতুভূত ধূম মহাঁনসাদিতে 

বর্তমান করে বলিয়! ধূমে সপক্ষসত্ব আছে। যেখানে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় 

থাকে তাহ] বিপক্ষ বলিয়। কথিত হয়। যেখন জলত্ুদাদিতে সাধ্যভূত বহির 
অভাব নিশ্চয় থাকায় জলহুদাদি বিপক্ষ বলিয়া! গণ্য হয়। হেতুৃভূত ধুম 

জলত্দাদিতে অবিদ্যমান করায় ধূমে বিপক্ষাত্ব আছে। “পক্ষভূত পর্ববতাদিতে 
সাধ্যবহি নাট” ইহা বলবান্ কোন প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিত না হওয়ায় হেতুতৃত 
ধুম অবাধিত হইয়াছে অথব1 সাধ্যতুত বহি পক্ষপর্ববতাদিতে আছে এই 
নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কোন বলবৎ প্রমাণের দ্বার! বাধিত হয় না বলিয়? হেতুভৃত 
ধুমে অবাধিভত্ব আছে। যেখানে সাধ্যাভীববিশিষ্ট পক্ষে সাধ্যসাধনের জন্য 

হেতু প্রয়োগ করা হয়, সেখানে সেই হেতু বাধিত বলিয়া! পরিগণিত হয় । 

৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেখানে কোন হেতুর দ্বার কোন সাধ্যের অনুমান করিতে যাইলে পর উক্ত- 

সাধ্যাভাবের অনুমানে আর একটি পৃথক্ হেতু উপস্থিত হয়, এবং বাদী ও 

প্রতিবাদী উভয়পক্ষের উভয় হেতুই তুল্যবলশালী বলিয়া! কেহ কাহাকে বাধা 
প্রদানে সমর্থ হন না। সেখানে সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে একটি সংশয় 

উপস্থিত হ্য়, এই নিমিত্ত উক্ত উভয়হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! কথিত হয়। 

সং-বিদ্যমানহেতুর প্রতিপক্ষ বিরোধী অন্য হেতু যাহার সেই হেতু সংপ্রতিপক্ষ 
বলিয়া পরিগণিত হয় । বাদী তাহার সাধ্যবস্ত সাধনের জন্য যে হেতু প্রয়োগ 

করিয়াছেন, প্রতিবাদী বাদীর সাধ্যাভাব সাধনের জন্য যদি অন্য কোন হেতু- 

প্রয়োগ করেন, তাহা হইলে উক্ত হেতুদ্ধয়ই পরস্পর পরস্পরের প্রতিপক্ষ হয়। 

এই কারণে উক্ত ছুইটি হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত হয়। উক্ত ছুইটি 

হেতুর মধ্যে কোন হেতুটিই স্ব-সাধ্য সাধন করিতে পারে না বলিয়। উহাদিগকে 

সদ্ধেতু বলিয়া গণ্য কর] হয় না। পর্বতে বহিসাধক ধূমহেতুর তুল্যবলশালী 
প্রতিপক্ষ বা বিরোধী অন্য কোন হেতু না থাকায় হেতুভৃত ধূম অসংপ্রতিপক্ষ 

বলিয়। কথিত হয়, সুতরাং এই ধুমহেতুতে অসংপ্রতিপক্ষত্ব আছে। এইভাবে 

হেতৃভৃত ধূমে অনুমাঁপকতা-প্রযোজক পক্ষসত্বাদি পাঁচটি ধর্ম বিদ্যমান থাকায় 

ধূমহেতুটি সাধ্যবস্ত-বহ্চির সাধক হইয়াছে । এই পক্ষসত্বাদি পাঁচটি হেতুর 

ধর্ম যে হেতুতে থাকে, সেই হেতকে অন্বয় ব্যতিরেকী বলা হয় । 

কেবলান্বয়ীহেতুতে বিপক্ষাসত্ব থাকে না, অপর চারিটি ধর্ম থাকে। 
কেবলান্বয়ি হেতুর দ্বারা যে সাধ্য সাধিত হয়, সেই সাধ্যভৃত নস্ত সর্ববত্র বিদ্যমান 

থাকায় সাধ্যাভাবের নিশ্চিত অধিকরণরূপ বিপক্ষই হয় না সুতরাং এখানে 

বিপক্ষাসত্বের কথাই উঠে না। “ঘটোহভিধেয়ঃ প্রমেক়ত্বাং এখানে প্রমেয়তু- 

হেতুতে পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ব, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই চারিটি ধর্ম 

বিদ্যমান করায় প্রময়েত্বহেতু সাধ্যভৃতবস্ত অভিধেয়ত্বের সাধক হইয়াছে। 

কেবল ব্যতিরেকিহেতুতে সপক্ষসত্ব থাকে না, অন্য চারিটি ধর্ম থাকে। 

কেবলব্যতিরেকীহেতুর ছারা সাধ্ভূত ষে বস্ত সাধিত হয়, অনুমানের পূর্বে 

সেই সাধ্যের নিশ্চয় কোথাও থাকে না, অতএব সপক্ষ না থাকায় সপক্ষসত্বের 

কোন কথাই উঠে নাঁ। “পৃথিবী তদি তরভেদবান্গন্ধবত্বাং₹” এখনে তদদিতর- 

ভেদপাধ্য, এখানে ঘটপটাদিরূপ পাধিববস্তমাত্রই পৃথিবীরূপপক্ষ শবের দ্বারা 

গৃহীত হইয়াছে । পৃথিবী হইতে ভিন্ন কোন স্থানেও তদিতরভেদাত্মকসাধ্যের 

নিশ্চয় না থাকায় সপক্ষ নাই । অতএব হেতুভৃত গন্ধবত্ে-সপক্ষসত্্ব থাকে ন1। 

অনুমানখগ্ডম্ ২৩৭ 



€কেবল ব্যতিরেকী হেতুতে পক্ষসত্ব, বিপক্ষাসত্ত্, অবাধিতত্ব ও অসংগ্রতিপক্ষত্ব 

এই চারিটি হেতুর ধর্ম বিদ্যমান থাকায় উক্ত হেতুসাধ্যের সাধক হয়। 

মহধি গৌতম বলেন--উক্ত পক্ষসত্বাদি পীঁচপ্রকার হেতুর ধন্মের মধ্যে 
এক একটি ধরন্মের অভাববশতঃই এক একটি হেত্বাভাঁস হইয়াছে । “হেতোঃ 

কেনাপি বূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্থিতাঃ। হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধাতে, গৌতমেন 
প্রপঞ্চিতাঃ” ॥ এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিলেন হেত্বাভাস পীচপ্রকার-_ 

অনৈকান্ত বা সব্যভিচার অথবা ব্যভিচারী, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, গ্রতিপক্ষিত ও 

কালাত্যয়াপদিষ্ট বা! বাধিত। হেতুবং আভাসন্তে অর্থাৎ যে সকল হেতু 
উক্তপঞ্চবিধ হেতুর ধর্মমুক্ত হয় নাই, কিন্তু সাদৃশবশতঃ হেতুর মত প্রতীয়মান 

হয় সেই সকল হেতু হেত্বাভাস বলিয়া! অভিহিত হয়, এবং উক্ত ব্যুৎপত্ধি বা 
যোগার্থানুসারে হেত্বাভাস শবের দ্বারা দুষ্টহেতু বোধিত হয়। দোষযুক্ত 
হেতুই দুষ্টহেতু বলিয়। পরিগণিত হয়। “হেতোরাভাসাঃ” হেত্বাভানাঃ এই 

ব্যুৎপত্তি অনুসারে হেত্বাভাস শব্দ দ্বার| হেতুর দোষ গৃহীত বা বোধিত হয় । 

হেতুর দোষও পঞ্চবিধ-_অনৈকান্তিকত্ব বা ব্যভিচার, বিরোধ, অসিদ্ধি, 

সংপ্রতিপক্ষ ও বাধ । হেতুর দোষ পঞ্চবিধ বলিয়! দুষ্টহেতুও পঞ্চবিধ । আবার 

কেহ কেহ বলেন--দুষ্টহেতু পঞ্চবিধ বলিয়া! হেতুর আভাস অর্থাং দোষও 
পাচপ্রকার । হেতুরদোষ অনৃমিতির প্রতিবন্ধক । আর দুষ্চহেতু ছার। সাধ্যবস্ত 

সাধিত হয় না, অতএব দুষ্টহেতু সাধ্যের সাধক নহে ॥ ৭১ ॥ 

ইন্তুপঅক্লান্ ইতনামমালান্ ঘিমঅবী-_অনন্কাল্ন হুতআ্াহি। অফভগ্বগন্ত যন্িজযক্কৎনল 

স্বালক্তান্তুনিলিনিহীঘিত অমূ। ভষাহ্ি_্যলিন্নাহাহি-নিমযকতনল ম্ালংক্ান্তুলিলি- 
শ্রিতীঘ্িতান্ লী ভীমা:। অল্লিম্বসক্ষত্রত্ব যাহ্হাপ্িহাচ্ত-নিঘতন্র্ন লীগঅলূঞ বন 

আমলদব্সনত্ুমিনিনিতীম্বিকনগণি ল হালি: । ভল এন্ত্লীলন্ত্মাশ্রতালিন্লি নিহাচ্হহসা- 

সবিজুলান্স ইন্তৃহীম্ব: । ল ন্ব অন্তযমাতভ্যাচয-ঘান্বাঘলবত্ৰতানূ ঘল্ত্রল হলি নহালঙান্কাক্জ 

অন্তিতযাচ্যঘৃনত্আাঘাত্ ল আনু, লন্গ অন্থবধানজ্যাঘ্ষতান্, দহ হলি লিহাচ্ছহসাসবিতু- 
₹্রাহিনি নাহ্যমূ। হুচ্তাদতনীঃ | জন্যখা 'আাঘহ্যানিত্যহীন্বলাঘ: । ভহদান্ লঙ্গ 
অন্ধঘলাতভ্যাঘে-নামাতানযত্রলালিতি দহানহান্ধা্ত লন্িল্যাত্ঘূলহ্া লামাঘকতমূ। 
সমাহ্নুলিবি সলিবল্ঘক্ষনা্সম্। ইন্তভ্তু ল ভ্ুচ্ত হুলি। হুতখত্ব ভ্রাঙঘামাজনবগ্থজি- 

ইবাহিক্ হীন: অন্তস্ব ইবী ইন ঈনাদি অকন্ব-উনিলভ্ঘা: | অই তত বলিমযকল্ল 
স্ালফমান্তুলিনিশিবীঘিব্ন লন ইলাবাভমূ। অনৃসলিঘধী লিহীঘিল্যাত্ঘাহিকঈত 
অখা। লততস্ব ইনীন্বানজণতচবল্থীন | ল হর্ন অন্ধিলান, ঘুনানু হত্সাহী ঘন্ী আনমমজয 

২৩৮ ঢাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



ব্াধ্মালাননিনযক্নান্তুলিলিলিহীঘিতত্রাহ্য স্বালভঘঝকন্ল্্ল ললুকত্রভযাঘি অতনু 

শভনীহদি আাছিলতন্বা্ভিহিলি হা্যম্। অঙ্গ স্বালভ্য অঃবল্ঘত্রাকণ্ঘলানু। গস 

অনুসভিঘহিল ছলি জ্মনন্থাইঘা লিনৃক্ষক্নলান্, লন ম্বামিন হলি জ্মশহ্থাহামালাহিজ্ঞান্তু: | 
অন্ত্ুলিলিছিহীঘিত্স্ব আন্ুলিলি-ননৃক্কতআল্যলহ-লিহীঘিতত্রমূ, বল ভ্যশিন্বাহিজি 

নান্যামি:। হীমানস্ব বত্রীন্তুনিঘঘর্ক লঙীতুঙ্কান্তুমিবী সনিঅল্ঘন্ষমূ, ঈনকষ্টুনী 
'ভ্যসিন্বাংহ্বাল ইংনল্লইআান্ুলিতস্তুন্ঘলী হ্নহ্ত্ালাম্বলতমাহ্থিতলাক্ জ্নমিন্থাহহ্বানভ্যান্ত- 

লিনি নিবীঘিবনাান$দি ন হািহিলি ভহীন:। যাহো-আধ্ম-দগ্া-ইনী ঘানল্তী হীনা:, 
লানভল্যাল্তত্ণ লস ইহতাাংঅমূ। দস্বন্কখলল্ভু অনুজমলভখভাজিসাধগ | চৃ্তত্্ 
ানাহঘাজন্যললকম্ অনঙ্কান্লিক্কত্রমূ 0৩২) 

পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্, বিপক্ষাসত্্, অবাধিতত্ব ও অসংপ্রতিপক্ষত্ব এই পীচটি 

ধম্ম যে হেতুতে বর্তমান করে, সেই হেতুপদার্থটি সদ্ধেতু বলিয়া! পরিগণিত 

হয়। এই সদ্ধেতুই সাধ্যের সাধক বা অনুমাপক হয় । এই পাঁচটি ধন্মবিশিষ্ট 

সন্ধেতু অন্বয়ব)তিরেকী । কেবলান্বয়ী-হেতু চারিটি ধন্মবিশিষ্ট হইলে সদ্ধেতু- 
বলিয়া গণা হয় এবং কেবল ব্যতিরেকীহেতুও চারিটি ধর্মবিশিষ্ট হইয়া সদ্ধেতু- 

রূপে স্বীকৃত হয়। যে হেতুতে যে যে ধর্ম থাকিলে সদ্ধেতু বলিয়! গণ্য হয়, 

সেই সকল ধর্মের মধ্যে কোন একটি বা! একাধিক ধর্মের অভাব যে হেতৃতে 
পরিলক্ষিত হয়, তাহ হইলে সেইহেতু হেত্বাভাস বলিয়া কথিত হয়। হেত্বাভাস 

শব্দের সামান্যার্থ হইল অসদ্ধেতু । পক্ষসত্বের অভাব থাকিলে সেই অসদ্ধেতুকে 

অসিদ্ধ বল। হয় । সপক্ষসত্তের অভাব থাকিলে সেই অদ্ধেতু বিরুদ্ধহেতু বলিয়। 

অভিহিত হয়। বিপক্ষাসত্বের অভাবে অনৈকাস্তিক 7 সব্যভিচার ব1 

ব্যভিচারী-অসদ্ধেতু বলিয়া পরিগণিত হয়। অসংপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে 

সতপ্রতিপক্ষ এবং অবাধিতত্বের অভাবে অসদ্ধেতু বাধিত নামক হেত্বাভীসরূপে 

পরিচিত হয়। অনুমানে সাধ্যবস্ত সাধনের জন্য যেমন সদ্দেতুর প্রয়োজন হয়, 

সেইব্ূপ অসদ্ধেতুর পরিত্যাগেরও প্রয়োজন হয়। যদি প্রতিবাদী অসদ্দেতু 
প্রয়োগ করেন, তাহ] হইলে উক্ত অসদ্ধেতুর অপকর্ষ উদঘ।১ন বা প্রকাশ করা 
দরকার হয়, এইজন্য সদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞান জানিবার যেমন প্রয়োজন আছে, 

সেইরূপ অসদ্ধেতুর স্বরূপ জ্ঞানও বুঝিবার প্রয়োজন আছে । স্ৃতরাং ন্যায়শান্ত্র 
পাঠার্থী ব্যজির সদ্বেতব ও অসদ্ধেতু এই 'ভয়বিধ হেতুর সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা 
একান্তই প্রয়োজন করে । 

এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ ব্যাপ্তি লক্ষণ প্রকরণে সদ্ধেতুবিষয়ক কথা বলিম্না 

অনুমা নখণ্ডম্ ২৩৯ 



সম্প্রতি অসদ্ধেতু নিরূপণ করিতেছেন ব1 অসদ্ধেতৃবিষয়ক বিবরণ দিতেছেন । 

গ্রন্থকার মূলগ্রন্থে সদ্বেতুর ও অদ্ধেতুর কোন লক্ষণ বা স্বরূপের কথা বলেন 

নাই। হেত্বাভীস শব্দের দুইটি অর্থ পরিলক্ষিত হয়। আভাসম্তে ইতি 

আভাসাঃ, হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ এই বুযুৎপত্তি অনুসারে হেত্বাভাস- 

শবের অর্থ_হেতুর দোষ বোধিত হয়। এখানে হেত্বাভাস শবটি হেতুর 

দোষ বোধক হইয়াছে । হেতুর দোষ প।চটি-__ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, 

অসিদ্ধি ও বাধ। হেতুবদু আভাসন্তে যে তে হেত্বীভাসাঃ এই ব্যুৎপত্তি 

অনুসারে যে সকলহেতু, হেতুর মত প্রতীয়মান হয়, কিন্তু বস্ততঃ উহার] উক্ত 

পঞ্চবিধ হেতুধন্মবিশিষ্ট হয় নাই, সেই সকল হেতু দৃষ্টহেতু বলিয়া অভিহিত 

ব1 স্বীকৃত হয়। এখানে হেত্বাভাস শব্দটি দুষ্টহেতুবোধক | দোৌষমুক্তহেতুই 
দুষ্টহেতু বলিয়! কথিত হয় ।. যেখানে যেরূপ অর্থ গৃহীত হইবে, সেইস্থানে 

তদনুমারে হেত্বাভাসসমূহের নাম কথিত হইবে । বিশ্বনাথ দুষ্টহেতুবেধিক 
হেত্বাভাস শব্দ গ্রহণ করিয়। কারিকাতে হেত্বভাসগুলির নাম উল্লেখ করিয়াছেন 

- অনৈকান্ত বা সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত বা সংগপ্রতিপক্ষিত ও 

কালাত্যয়াপদিষ্ট বা বাধিত । 

হেতুরপ্রসঙ্গত্রমে হেত্বাভাসসমুহের অর্থাৎ দু্টহেতুগুলির বিভাগ বা প্রকার- 
ভেদ দেখাইতেছেন--“অনৈকাস্ত” ইত্যাদি কারিকাস্থ-গ্রন্থদ্ধারা। এখন 
গ্রন্থকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে হেত্বাভাস অর্থাং হেতুর দোষের লক্ষণ বলিতেছেন 
--“তল্লক্ষণন্ত” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার] । যদ্বিষয়কজ্ঞান অর্থাৎ ব্যভিচার, বিরোধ, 

সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধবিষয়কজ্ঞান অনুমিত্যাত্মক জ্ঞানের বিরোধী বা 

প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিবিষয়ই হেত্বাভাস-হেতুর দোষ বলিয়া 

অভিহিত হয়। হেতুর দোষবিষয়কজ্ঞান পাঠ|ী বুঝিতে পারিলে তদ্দ্বারাই 
দুষ্টহ্তুবিষয়কজ্ঞান সহজেই বুঝিতে পারিবেন এই আশয় লইয়াই বিশ্বনাথ 
দুইউহেতুর লক্ষণ না৷ বলিয়া হেতুদোষের লক্ষণ বলিলেন। অনুমিতির 

প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদি যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাঁস অর্থাৎ হেতুদোষের 

লক্ষণ । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন- ব্যভিচারাদিবিষয়কত্বরূপে যে সকল 

ব্যভিচারা'দিবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদিসমুহ 

হেতুরদোষ বলিয়া কথিত হয় । 

অনুমিতি ও তংকরণের প্রতি ব্যভিচারাদিজ্ঞানের যদ্রপাবচ্ছিন্ন বিষক্নকত্বা- 

বচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকত। তদ্রপবত্্ই হেত্বাভাসত্ব ইহাই যদ্বিষয়কত্ব শব্দের পারি- 

২৪০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ভাষিক অর্থ বিবক্ষিত। অতএব পর্ববত বহিমান্ ইত্যাদি সদ্ধেতুকানুমিতিস্থলে 
বহন্যভাববান্ পর্ববত ইত্যাকারক বাধভ্রম উক্ত অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইলেও 
উক্ত ভ্রমাত্মক বাধে তাদৃশ প্রতিবন্ধকতা না থাকায় বহ্ভাববৎপর্ববতে 

অতিব্যাপ্তি হইল ন1। যেহেতু বহযভাববৎপর্ববত ইত্যাকাঁরক জ্ঞানের বহন্যভাব- 

বংপর্ববতত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিবন্ধকত্বাপ্রসিদ্ধিহেতু উক্ত ভ্রমাত্মকবাধ হেত্বাভাস বলিয়া 

স্বীকৃত হইল ন1। সুতরাং উক্ত অতিব্যাপ্তি নিরাস হইল | পর্ববত বহ্ন্যভাববান্ 
বা বহ্যভাববৎপর্ববত ইহ] ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয়, এবং যথার্থজ্ঞানের বিষয় নহে । 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--অনুমি তি-তংকরণান্যতরের প্রতি যদ্রপাবচ্ছিন্ন- 

বিষয়কত্বাবচ্ছিন্ন-ব্যভিচারা দিজ্ঞাননিষ্ঠ-প্রতিবন্ধকতা তদ্রপবত্বই হেত্বভাসত্ব। 
প্রতিবন্ধক শব্দের অর্থ হইল-_কাঁরণীভূতাভাবীয় প্রতিযোগী । অনুমিতি- 

কারণীভূতাভাবীয়প্রতিযোগীরূপ যে অনুমিতির প্রতিবন্ধকীভূত-যথার্থজ্ঞান সেই 
যথার্থজ্ঞানের বিষয়ই-হেত্বাভীস -হেতুরদোষ ইহাই হেত্বাভাসের সামান্য 

লক্ষণ। পীচটি হেত্বাভাসই এই হেত্বাভাসের সামান্যলক্ষণের লক্ষ্যস্থল ॥ 

অনুমিতিশব্দদ্বারা অনুমিতি, অনুমিতির কারণ পরামর্শও অনুমিতির করণ 
ব্যাপ্তিজ্ঞান গৃহীত বা বিবক্ষিত। যেমন ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতির করণ- 

ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকবশতঃ অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়! ব্যভিচার 

হ্ত্বাভ।স বলিয়] কথিত হয়, সেইরূপ বিরোধ ও অসিদ্ধি-অনুমিতিকারণের 

প্রতিবন্ধক দ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া উহার! হেত্বাভাস বলিয়। 

গণ্য হয়। সংপ্রতিপক্ষ ও বাধের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞবানই অনুমিতির প্রতিবন্ধক 

হয়। প্রতিবন্ধকের অভাব সর্বত্রই কারণ বলিয়া! পরিগগ,ণত হয়। অতএব 

সংপ্রতিপক্ষাদি-নিশ্চয়াত্মকজ্ঞানাভীব অনুমিতির কারণ হয়, এবং উক্ত 

অভাবের প্রতিযোগী সংপ্রতিপক্ষাদির যথার্থজ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, 

উক্ত যথার্থজ্ঞানেরবিষয়ত্ব সংগ্রতিপক্ষাদিতে থাকে বলিয় উক্ত হেত্াভাস 

লক্ষণসঙ্গতি হইল । কিন্তু ব্যভিচারজ্ঞান, বিরোধজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 

সাক্ষাৎসন্বন্ধে প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যপ্তিজ্ঞানের ও পরামর্শজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

হয় বলিয়। অনুমিতিরও প্রতিবন্ধক হয় । 

ধাহারা সংপ্রতিপক্ষকে অনিত্যদোষ বলিয়। স্বীকার করেন, তাহার! 

আঁশঙ্ক। করিতেছেন--“ন চ” ইত্যাদি গ্রঙ্থের দ্বার! । যদি বল বহিিব্যাপ্য- 

ধুমবান্ পর্ববত ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান কালে বহ্য্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্ 

পর্ববত ইত্য।কারক পরামর্শীত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হইলে বহিব্যাপ্যধুমহেতুর সংপ্রতি- 

অনুমানখণ্ডম্ ২৪১ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-১৬ 



পক্ষত্বরূপহেতাভাসত্বানূপপত্তি হয়, কারণ সেখানে পাষাণময়ত্বে বহুভাঁব- 

ব্যাপ্যত্বের অভাব থাকায় বহ্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ব এতাদ্বশজ্ঞানের অপ্রসিদ্ধি 

হেতু বহৃযভাঁবব্যাপ্যবান্পক্ষ এই বিশিইউজ্ঞান অর্থাৎ বহভাবব্যাপ্যপাষাণময় ত্ব- 

বিশিষ্ট পক্ষ-_পর্ববত ইত্যাকারক বিশিষ্ট বুদ্ধি অপ্রসিদ্ধ হয় । এরূপ বলিতে 

পার না। কারণ ইহ] ইস্টাপত্তি অর্থাং সদ্ধেতুর হেত্বাীভাসত্ব নব্যনৈয়ায়িকগণ 

স্বীকার করেন না। তাহার বলেন উক্তস্থলে সদ্ধেতুধূমের হেত্বাভীসত্ব নাই, 

প্রতিপক্ষ পরামর্শাত্মকজ্ঞান যাবংক্ষণ ভ্রমাআকজ্ঞধন বলিয়া বিবেচিত না হইবে, 
তাবংক্ষণ পথ্যত্তই পর্ববত বহিমাঁন্ এইরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবে নাঁ। ইহাই 

ফলশ্রতি । অন্যথা অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের অপ্রসিদ্ধিকালে প্রতিবন্ধকীভূত 

ভ্রমাত্মকজ্ঞানের বিষয় হেত্বাভাস বলিয়! স্বীকৃত হইলে পক্ষে সাধ্যাভাবের 

ভ্রমাত্মকজ্ঞানকালে সদ্ধেতুতেও হেত্বাভাসত্বের আপত্তিহেতু বাধরূপহেত্বাভাস 

অনিত্যদোৌষের বিষয় হইয়। উঠে। অথচ উভয় মতেই বাঁধবূপহেত্বাীভীস 

নিত্যদোষ বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । অতএব বহিব্যাপ্যধুমবান্ পর্বত এরূপ 

পরামর্শজ্ঞানকালে বন্্যভাবব্যাপ্য-পাষাণময়ত্ববান্ পর্ধবত এরূপ পরামর্শজ্ঞান 
উৎপন্ন ইইলে বহিকব্যাপ্যধুমহেতু সংপ্রতিপক্ষরূপ হেত্বাভাঁস বলিয়া গণ্য হইবে 
না। ভ্রমাত্মকজ্ঞানবশতঃ অনুমিতিজ্ঞানের প্রতিরোধ বা প্রতিবন্ধক হয় মাত্র, 

কিন্তু হেতু দোষমুক্ত নহে। ইথঞ্চ অর্থাং যাদৃশবিশিষ্ট বিষয়ক জ্ঞান অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক হইবে," তাদৃশবিশিষ্ট বস্ত দোষমুক্ত হইবে এইরূপ বলিলে বা স্বীকার 
করিলে প্হুদে! বহিমান্ ঘটত্বাং” এই অনুমানে ব্যভিচারস্থলে বহন্যভাববদ্- 

বৃত্তিত্ববিশিষ্টঘটত্বরূপ-ব্যভিচার দোষ, তাদৃশ দোঁষবত্ব হেতৃভৃতঘটত্বে যে 
কোন সম্বন্ধে অর্থাং এখানে তাদাত্যসম্বন্ধে থাকে । বহযধিকরণবৃত্তিত্বীভাব- 

বিশিষ্টঘটত্বরূপ বিরোধ দোষ, তাদৃশদোষবত্ব হেতুভূত ঘটত্বে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে 
থাকে। ঘটত্বাভাববিশিষ্টহ্রদরূপঅসিদ্ধি দোষ, তাদৃশ-দোষবাত্ব হেতৃভূত ঘটত্বে 

" একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে থাকে । বহ্যভাবব্যাপ্যবদ্হুদরূপ সংগ্রতিপক্ষ দোষ, 

তাদৃশদোষবত্ব “সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু"এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্ব সম্বন্ধে হেতুভৃতঘটত্বে 

থাকে এবং বহ্যভাববদূত্দরূপবাধ দোষ, তাদশদোষবত্ব সাধ্যাভাববান্ পক্ষো- 

হেতুশ্চ এইরূপ একজ্ঞানবিষয়তসন্থন্ধে হেতৃভৃতঘটত্বে থাকে । এই দোষযুক্ত হেতু 

দুষ্টহেতু বলিয়া! অভিহিত হয়। ইহাই নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমত । 

কিন্তু প্রাচীনগণ বলেন--ব্যভিচারাদিদোষবিষয়কজ্ঞান অনুমিতির প্রতি- 

বন্ধক হয়, সেই ব্যভিচারাদি-দোষবত্ব হেত্বাভাসত্ব অর্থাৎ সেই দোষযুক্ত হেতুই 

২৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দুষ্টহেতু বলিয়। গণ্য হয়। সংপ্রতিপক্ষস্থলে অনুমিতির বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞান ও 
বিরোধিপরামর্শজ্ঞানাদি দোষ, সেই বিরোধিব্যাপ্তিজ্ঞানাদিমত্ব হেতুতে“সাধ্যাভাব 

ব্যাপ্যহেতৃ” এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বন্ধে থাকে । যদি বল উক্তদোষবিশিষ্ট- 

হেতৃকে দুষহেতুরূপে স্বীকার করিলে বহিমান্ ধুমাং ইত্যাদি সদ্দেতুস্থলে 

বহ্যভাববান্ পর্ববত ইত্যাঁক।রক বাধভ্রমজ্ঞান সাধ্যাঁভাববিষয় কত্বরূপে অনুমিতির 
প্রতিবন্ধক বলিয়! সাধ্যভাববান্পক্ষোহ্তুশ্চ এরূপ একজ্ঞানবিষয়ত্বসন্বন্ধে 

সাধ্যাভাববত্ত ও হেতুভৃতধূমে থাকায় সদ্ধেতুধূমের বাধিত্বাপত্তি । এরূপ বলিতে 

পর না। কারণ বাধভ্রমকালীন ধুমাদিসদ্ধেতুতে একজ্ঞানবিষয়ত্বের সম্বন্ধত্বকল্পন। 

করিতে পারা যাঁয় না। যেহেতু “অয়ংধৃমহেতুর্বাধিতঃ” ইত্যাকারক ব্যবহার 

পরিলক্ষিত হয় না। আর তাদৃশ ব্যবহাঁরই একজ্ঞানবিষয় তৃরূপসন্বন্ধকল্লনার 

প্রতি কারণ, কারণাভাবে কাধ্য উৎপন্ন হইতে পারে না। এখানে - প্রতিপক্ষ 

বাপি: পরামর্শজ্ঞ'নকালে ধৃমাদি সদ্ধেতুতে সংপ্রতিপক্ষিত অর্থাৎ এই ধুম- 

হেতুতে অসতগপ্রতিপক্ষত্বের অভাব আছে এইরূপ ব্যবহার পরিলক্ষিত হওয়ায় 

একজ্ঞানবিষয়ত্বের সন্বন্ধত্ব কলিত বাঁ স্বীকৃত হয় । ভ্রমাত্কবাধজ্ঞানকালে ধূমাদি- 
সদ্ধেতৃতে “অয়ংহেতুর্বাধিতঃ” এরূপ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ অয়ং হেতু নন 
বাধিত, কিন্তু পুরুষব্যক্তি ভ্রান্ত এইরূপ ব্যবহাঁরই পরিদৃষ্ট হয় । এই কথ! বলেন। 

অনুমিতিবিরোধী শব্দের অর্থ-_অনুমিতি ও অনুমিতির করণ ব্যাপ্তিজ্ঞান 

এই ছুইটির মধ্যে যে কোন একটি প্রতিবন্ধকীভূত ব্যভিচারাদিবিষয় কজ্ভান, 

তাদৃশজ্ঞানের বিষয় ব্যভিচারাদি হইল হেতুর দোষ, “মই দৌষযুক্তহেতুই 

দৃষ্টহেত বলিয়া কথিত। অতএব বহিমান্ অয়ং এই অনুমি ঠর প্রতি পর্ববতো- 

বহ্যভাববান্ ইত্যাকারক বাধজ্ঞান প্রতিবন্ধক হইলেও এবং সাধ্যাভাববদ্- 

বৃত্তিরপ ব্যভিচারজ্ঞান উক্তানুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যভিচাঁরে হেত্বাভাসলক্ষণের অব্যাপ্তি হইল না। 

ব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান যে হেতুবিষয়ক হইবে, তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি উক্ত 

হেতুবিষয়কব্যভিচারাদিদোষজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়; কিন্তু অন্যলিঙ্গকান্মিতির 

প্রতিবন্ধক হয় ন1। সৃতরাং এক হেতৃবিষয়ক ব্যভিচারজ্ঞ।শকালে অন্থলিঙ্গকানৃ- 

মিতি উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত ব্যভিচাঁরবিষয়কজ্ঞান অন্যলিঙগকানুমিতির ব। তাহার 

করণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক না হইলেও হেত্বাভাসলক্ষণে বা ব্যভিচারে 

অব্যাপ্তি হয় না। কারণ যে হেতুতে বা লিঙ্গে ব্যভিচারজ্ঞান গৃহীত হইবে, 

তল্লিঙ্গকানুমিতির প্রতি উক্তব্যভিচারজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয়। স্বৃুতরাং এখানে 

অনুমানখণ্ডম্ ২৪৩ 



প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধকভাবের কোনরূপ অসঙ্গতি বা অনুপপত্তি পরিলক্ষিত হয় 

না। ব্যভিচারজ্ঞান সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক না হইলেও ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানের প্রতিবন্ধকহেতু পরম্পরাসন্বন্ধে অর্থাং ব্যাপ্তিজ্ঞানকে দ্বার করিয়। 

অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় । এইজন্য অনুমিতিবিরোধীশব্দের অনুমিতি-_তাহার 

করণব্যাপ্তিজ্ঞান এতদন্যতরের প্রতিবন্ধক এইরূপ অর্থই পূর্বে বিবক্ষিত হইয়াছে। 

ইহাই সংক্ষিপ্ত সংবাদ | যে পক্ষে যে সাধ্যের যে হেতুতে যতগুলি ব্যভিচারাদি 

দোষ সম্ভব হয়, সেখানে সেই সকল দোষই ভিন্ন ভিন্ন হেত্বাভাস। যেখানে 

পাঁচটি হেত্বাভাস সম্ভব হইবে, সেইস্থান লক্ষ্য করিয়াই হেত্বাভাসের পঞ্চত্বসংখ্য! 

কথিত হইয়াছে । মূলে হেত্বাভাসের পঞ্চত্বকথন সম্ভবাভিপ্রায়ে, নতুবা দুষট- 

হেতুস্থলমাত্রেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস থাকিবে বা! থাকিতে হইবে এরূপ কোন 

ব্যাপ্তি বা নিয়ম নাই । যেস্থানে সম্ভব হইবে সেইস্থানেই পঞ্চবিধ হেত্বাভাস 

হইবে । যেমন-__কাঞ্চনময় হ্রদে! বহিমান্ জলত্বাং, বাযুর্গন্ধবান্ স্বেহাং ও 

হুদে! বহিমান্ ঘটত্বাং এই সকল স্থানে পীণচটি হেত্বাভীসই পরিলক্ষিত হয় । 

গ্রন্থকার এখন প্রত্যেকটি হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় বলিতেছেন । 

কারিকাতে হেত্বাভাস শব্দের দ্বার] দুষ্টহেতৃ গৃহীত হইয়াছে এখন তাহার ভেদ 
প্রদশিত হইতেছে । প্রথমে অনৈকান্তিক ব। সব্যভিচার হেত্বাভীস উল্লিখিত 

হইয়াছে । সব্যভিচাঁর-_ব্যভিচারদোষবিশিষ্টহেতু ৷ অনৈঁকান্তিকই সব্যভিচার । 

সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত এই পাঁচটি হেত্বাভাস 

অর্থাং দুষ্টহেতু । ব্যভিচার, বিরোধ, সংপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ এই পাঁচটি 

হেতুর দোষ । 

প্রীচীনগ্ণ ছুষ্টহেতুকে-_সব্যভিচীরকে অনৈকান্তিক শবের দ্বারা, সং- 
প্রতিপক্ষকে প্রকরণসম শবের দ্বারা, অসিদ্ধকে সাধ্যসম শব্ের দ্বারা এবং 

বাধিতকে কালাত্যয়াপদিষ্ট বা কালাতীত শবের দ্বার] বুঝাইয়াছেন । 

ব্যভিচারের সহিত বর্তমান সব্যভিচার। ব্যভিচারবিশিষ্টহেতুই সব্যভিচাঁর। 

অনৈকাতন্তিকই সব্যভিচার । যে হেতুটি একান্তিক নহে, একটি পক্ষে নিশ্চিত 

নহে, কখন সাধ্যের অধিকরণে কখন বা সাধ্যাভাবের অধিকরণে থাকে। 

অর্থাং যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে বিপক্ষেও থাকে সেই হেতুকেই অনৈকান্তিক 

বলে। সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী-_এই তিনটির অন্যতম অনৈকাস্তিক 

- সব্যভিচার হেত্বাভাস। অতএব অনৈকান্তিক তিনপ্রকার--সাধারণ 

অনৈকাত্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক, অনুপসংহারী অনৈকান্তিক ॥ ৭১ ॥ 

২৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জান: আানাহআাতত ভাল হসাহজানাহলী ওহ: । 

অখলাওবৃনজন্তাতী স্গিনাওনক্কান্বিন্দী মনল 1৩২) 
নব্যনৈয়ায়িক মতে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের স্বরূপ বা পরিচয় দিতেছেন। 

অনেক, পরম্পর বিরুদ্ধ একাধিক, অন্তঃ-ধন্ম ইতি অনেকান্ত। অনেকান্ত, 

অনৈকাঁন্ত ও অনৈকান্তিক ইহার! একার্থক শব্দ। অনৈকান্তিকের অপর নাম 

সব্যভিচার, ব্যভিচারের সহিত বর্তমান সব্যভিচাঁর । ব্যভিচার বলিতে কোন 

নিয়মবিশেষ না থাকা। যে পদার্থ সাধ্য বা সাধ্যাভাবের কোন একটি 

পক্ষে নিয়মবদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে একাস্তিক বলে। এঁকান্তিকের বিপরীত 

পদার্থকে অনৈকান্তিক বলে। একান্তিক পদার্থ হইল অব্যভিচার, অতএব 

সব্যভিচাঁর পদার্থই হইল অনৈকান্তিক। সাধ্য ও সাধ্যাভাবের কোন একটি 

পক্ষে যাহার অন্তঃ__নিয়মবদ্ধ নাই তাহাই অনৈকান্তিক অর্থ যে হেতুটি 

কোন সময়ে সাধ্যাধিকরণে থাঁকে কখন বা সাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে অর্থাং 

যে হেতুটি সপক্ষেও থাকে, আবার বিপক্ষেও থাকে, সেই হেতু অনৈকান্তিক 

তেত্বাভাস বলিয়া! অভিহিত হয়। এই অনৈকান্তিক তিন্প্রকার-_-সাধারণ 

অনৈকান্তিক, অসাধারণ অনৈকান্তিক ও অনুপসংহারী অনৈকাস্তিক ৷ 

সাধ্যাভাববদ্বৃত্তি সাধারণ অনৈকীন্তিক। সাধ্যাভাবের অধিকরণে যদি হেতু 

বৃত্তি করে, তাহা! হইলে সাধারণ অনৈকান্তিক হয় । যে হেতুটি পক্ষে, সপক্ষে 

এবং বিপক্ষেও থাকে সেই হেতু সাধারণ অনৈকান্তিক বলিয়া! গণ্য হয়। 
হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়া উহাকে 

সাধারণ এই আখ্যা দেওয়া হইয়াছে । 

বাশাহজ: ঝা্যঅহল্যন্থতি: । বিল ত্যামিষ়ান-দলিন্ল্ম: ক্ষিব। অবানাহআ: 

বাযাভলানাছিন্কহতী ইন্ত:। বল বাধ্যআানালাঘিক্ষতচঅস্সহ: সলিনখ্যবী। আন্ঠীন্ 
অনহান্তজিতআালাহ্তা: | অনহাহন্ন লিহিললজাঘ্মনানূ। হতত্রস্্ হাত্হী5নিত্সঃ হাক্হুতত্রাহি- 

বআহী যহা দহ্ী আাঘ্মনিহম্সহ্বহা লাআলাংত্য, অল্প ইলীলিহন্নযাছিলি শ্রহুল্তি। 
অন্ুর্ন্থাহী স্ব অতল্লাশানাসলিঘীবি-ঝাছ্যন্কাহ:। অদন হ্যলিইক্-ত্যামিস্বাল- 

সলিঅল্থ: ক্ষিঘব । নিকৃভ্তুতন্ত আাঞ্যজ্যানক্জীমূলাধান-সলিষীী । অয জআাচমানান্র- 

সন্থ-বালদীবলল দলিনদ্ঘক: | বনুসলিণঞ্ী তত সলিইত্' আাগ্চযানান্র-আাঘক্ক:) অন্সত্ত 

রন্তুইন্ধ হঈলিলিহীন' । ভাছঘাআাল-আধন্ক হনন্ত: ভাসাধন্ংননীদল্যজ্ত হত্সহাক্ষি- 

নিহীনীনহত্রানকবঘান্ নিহীন: । অনুসলিঘহা: আা্যামালল্যাচ্যত্ান্ ণহা: । অযন্ীলা- 

অনুমানখণ্ডম্ ২৪৫ 



সালাত্ঘক-আতল্যাত্ঘঅ্লীনফিখ্বলি -কাজীনাগ্যৃহ্থীনাসালাঘঘক -হলান-ভ্যাঘ্যন্ব্নীন- 

ভ্খিলি-নিনযব্বপ্রত্স্। আস ন্ন দহক্নহাান-ভ্সাচ্ঘনা-হ্বালান্ নহজ্নহান্তুমিলি- 

সলিনল্ঘ: কন । অন হন্নিন্--যশ্বা ঘত্তামাভ্র-্যানলাম্বানতনি ঘতন্ন্ত'-র্ঘীবী 

অলি ঘত্রাঙ়্ীল আাঘবী | থা ন্ব হাক্ী অ্ণি দীল্বতাশাশর-ভ্যান্য-হান্ত্রঅঅভাহান 

অলি ঘিক্গাহ্বীন্গ দীলহান্ত্র হলি তব, হর্ষ ক্বীভিল্রয-ন্যাচঘ-হ্হাঁলওদি জ্কীভিন্ঘহ্ 

স্হান: অহাঘী অন্নি, লগা অনুসলিনছ্াহখক ঘহাযত নান্ুলিনিননংন। যলস 

জল্সীত্তি সাহ্হাঁল, ললসাঘিক্নভলযা লিলীযল্ীতি-মালসলিন্ন্তান্ধ অহাযঃ। দতমক্টল 

নাণিন্কনবকত-ঘলনক্তমান: ঢল হলি নহ্ল্তি। ভছ্ধ। লহ্লানল্যাত্ষনলাহবাল জলি 

নন্বঘনীন-ন।ললিহীম-হাভ্হতীঘাইহন্তুসাহ্ জীন্িক্কবদ্ধিকর্ীজন্ন-হীনলিহীমাজল্অ-হ্যাল- 

মাল ব সলিনল্তন্জলা, ভাঘনানূ) ল নৃ্লীলালননহীঘ্ হ্যানহুত্ী্ নব দৃখনু 

সলিনল্পক্কা, বীহলাল। লথা নন সলিনল্ঘক্ষ-ভহন্রান কনন্ত্ুলিলি:? ন হ্থি ভীক্িক- 

অলিন্কর্নভ্খব সব্সহামিঘ অন্দলিনহাহখক্তি ঝঙাথাক্কাহান্ুলিলি: দালালী, শ্রনান্তুলিলি- 

সিল্লতনলাদি শ্রিহীঘতআীযল্ । অস্গ নব জীন্রিুঅন্নাঘেতরলা-হ্বাল, ললীলযসাসালাঘ্য- 

স্বানান্ বহাঘী লান্যখ্া, অযৃন্থীলাসালাঘ্যক্ষভঘতর নিহীগিহ্ালহয সলিনল্মতাহিলি | 

অবিভ্তি্ত আসযাবিভুযাবন্যঘলমত্নলূ । আগমবিভি: দধ্ী নহালানন্টহ্ক্কহসালান: | 

বস নন ক্কাত্রললয ঘতশ্রলী অন্বিলান্ হুলি আনব, লঙ্গ ভ্তলী লল্কাত্বননয হুলিষান 

লিহানাল ক্কাত্বলননি নভ্ব নহালহাঁ-সলিনবন্ণ: ক্ষন । হনজনাজিজ্িডন্ত নঞ্থী াঘেংঅলি- 

মলহআাঘান: । লল ন্ম ভহীনভ্ৰ ঘদাহিআহী দহ্বী ভ্যাচঘন্বাজিনলঙ্ঞ ইলীহান ম্লা 
নহী জাঞ্ভ্মাথইন্ত্ল্জাস্বান-হনহ্স দহালহাঙশ সলিন্ম: দম । আাযাসঘিজ্তযাহ্যতত্ত 

জ্যাঢসহন্বাবিভিলত্বড্ললুলা: | আাঞ্মী ভাধ্মলাতভ্ষ্টহ্হাান: জাঘাসঅিভি:। হ্বিজু- 

হান জার ক্বাস্বললযনন্থিলানিআভী বাত্যলানত্হকনি হাচন্ত-আধ্ঘনহানহা-সলিঅল্ন: 

ছল । ঘন ইতী ইন্তুনাতভ্ট্জ্ছামাল: ভাঘলাদকিত্তি: | অখা জ্কান্্রললয ঘুলাহিজ্যান্তী। 

অলপ ইন্তুলানন্টহুন্দ নিহাচ্-ইন্তুয়ানাত্নান্রাল্ লতীত্তক্ষ্যামিহ্বালাইহ্মান: দভতমূ । ঘন 

নন্ভিনান্ লীলগুদাহিত্াহী যুভত্রঘা নীভমূনতহ ইন্তলাননন্ত্কতলনি যাত্মআাবিজ্ি- 

বিজি হুন্নি। ন্াপ্ধভ্ত ঘহ্থী কা'্যালাতাহি: | হ্লজ্জ তত অবুলিলিসলিনক্্: দ্কতমূ । 

লভুচিদক্ক-হুমানপিহন্যী ভীক্ষিকঅন্লিকমাজন্য-হীমনহীন্বাজল্-লভুফ্িনক-লতৃঙ্বানলাল 

নিবী্থীলি। ল নু অহাঘআাঘাহণ দঙ্ী ঝাম্ন-অন্তততত্র-স্বালমন্তুলিলি্তাহ্ণ লহ্- 

শ্রিহীঘিনয়া "্ াঘ-ন্ুসজিনহাসীহইামাবব্নিলি সুজন; অগবিজুবা৮সন্জান্তুনিঅ- 

লাঘন:, ভাম্যঅহাযাহিক্ক নিলাদি অন্তুলিত্তুন্ঘীহ্ন | হ্ন ভাধ্যালালগ্ানি সনাতস্জানলঘি 

লন সলিনল্ক্ষমূঃ লালামালান্ বীহত্রান্্। অন্যথা অন্সলিঘহ্বাহাননি লহুমাত্রভ্যাচজ- 

২৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নলাম্বান সনানননিঘসন্কক্ন সলিন্রল্ধন্কাঘন: | কিন্ত সনহ্ল-স্বালালাহকল্হিল-ন্বাশ্রাহি- 

তত: সলিনন্তক্ষলা । তল সনংনহাক্তানিঘত্ুনন সালাও্যহ্থান ভল্িস্তসুত্যব | লন্বম 
আমঘহ্খত সহী ইন্তুবন ্যলিন্মাহ:১ দহী উতবান হনভৃনাবিভিইল্র হীন হলি লানআমূ। 

আমলহালহস ভ্যজিন্নাহহ্ানাইরঁজান্। ক্ষিত্ব হল দহালহালিল্লং নাধনুভিত্বস 

হঘলিনাহস্বালাইহক্ষিস্থিনুক্জব্নবাহু আশহ্যান্ুলিনি সলিনন্মক্্ লাভঘল্। ঘর অলীলু- 

নভিহ্বাতান্রভিন্ত-ন ঘন্তাী বাল্ঘরজ্যাত্য-দৃথিনীক্নজলভাহ়ালম, লল ন্বাশ্রহীত স্িনক্ঘক্কহল 

ব্রা্যল্। ল ন্ম হী ঘইবান্বতনাল্ কখ্র ন্রাঘ ইল ভ্রান্যমূ। হালাল ই-ইহা- 

ক্ষানতাতচ্গইলাবুলিববন্তবমনবিজ্রত্রাহিলি । ন্বাঘ-লহুভ্ঞামেমিল্লা হব হাসাজা- 

ভঘ়াচ্যা অনি নন্লঘ্ম ত্নাজ্লমলঞ্লি, অন্যণা ইআমাযানিলষসঅক্লানূ। নামার 

অল্সলিনত্বীমিল্ল তন, ভননুল্পভভন জুনিলা ঘৃখু-ভঘছহান্। অনুসলিঘহীভ্যাঘেকত ল 

সলিঅল্নক্ষ হুলি সঘভ্ুল্কাগ্রঃ ৩০) 

সাধারণ ইতি । সাধ্যবদন্যস্থানে ন সাধ্যাধিকরণভিন্নস্থানে বা সাধ্যাভাব। ধি- 

করাণ স্তিমান্হেতু সাধারণ নামক প্রথম অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বঙলিয়। 
কথিত হয় । এই সাধারণ নামক অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস, সাধ্যবদন্যাবৃত্তি বা 

সাধ্য/ভাবাধিকরণে অবৃতিমান্হেতুরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞ।নের প্রতিবন্ধক হয় । 

সাধ্যাসম।নাধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যের অসমানাধিকরণদেশে বর্তমাঁনহেতু 

অসাধারণ নামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস। এই দ্বিতীয় অনৈকান্তিক 

হেত্বাভাস, সাধ্যের সহিত একাধিকরণদেশে বর্তমানহেতুরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয় । সমানাকারকজ্ঞানের প্রতি সমানাকারকজ্ঞানের গ্রাতিবন্ধকত। 

ইহাই নিয়ম । 

অসাধারণ হেত্বাভীসকে যাহারা অনিত)দোষ বলিয়] খ্'+কার করেন, সেই 

প্রাচীনের! কিস্তু বলেন_-সপক্ষে অবর্তম।ন বা অবৃতিমান্হেতু অসাধারণ 

হেত্বাভ।স বলিয়। পরিগণিত হয়। নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্ট বা নিশ্চিতসাধ্য।ধি- 

করণীভূত বস্তকে সপক্ষ বলে । এতাদৃশসপক্ষে অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট বা 

নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণদেশে অবৃতিম।ন্হেতৃঃ অসাধারণ বলিয়| গণ্য। সুতরাং 

“শবে |হনিত্যঃ শব্দত্বাং” এখ।নে যখন পক্ষভূতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় 

থাকিবে, তখন শব্দত্বহেত অসাধারণ হইবে ন।। করুণ শবত্বহেতু পক্ষভৃত- 

শব্দ সর্ববদ।ই বৃত্তিমান্ হয়, অবৃত্তিমান হয় না বলিয়। লক্ষণসঙ্গতি হয় না। 

কিন্ত যখন পক্ষভূতশব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের সংশয় থাকে, তখন নিশ্চিত- 

সাধ্যাধিকরণপদের দ্বারা ঘটাদি গৃহীত হয় সুতরাং ঘটাদি সপক্ষ হয় এবং 
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নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিরণপদের দ্বার! ঘটত্বাদি গৃহীত হওয়ায় ঘটত্বাদি বিপক্ষ 
হয়। শব্ত্বহেতু ঘটাদি সপক্ষে যেমন অবৃত্তিমান্ হয়, সেইরূপ ঘটত্বাদিরূপ 

বিপক্ষে অবৃত্িমান্ হয়। অতএব প্রাচীনমতে সপক্ষাবৃতিমান্হেতু ও বিপক্ষা- 
বৃত্তিমানহেতু অসাধারণ নামক হেত্বাভাস, এ এতাদশ হেত্বাভাসলক্ষণে লক্ষণ- 
সঙ্গতি হইল। এই কথা প্রাচীনের বলেন । 

যে হেতুর সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় ব! হেতুটি অত্যন্তাভাবের 
অগ্রতিযোগী হয়, সেই হেতুকে অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকান্তিক 
হেত্বাভাস বলে। এই অনুপসংহারী হেত্বাভাসের জ্ঞান সাধ্যাভাবের ব্যাপকীতৃত 

অভাবের প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেক ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু 
সাধ্যাভাবের অপ্রতিযোগীহেতু অনুপসংহারী, আর সাধ্যাভাবের প্রতিযোগী- 
হেত ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 

সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগীহেতু অর্থাৎ সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতু 
বিরুদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়! কথিত। এই বিরুদ্ধনামক হেত্বীভস, সাধ্য- 
ব্যাপ্যহেতু এই জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হওয়ায় পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারকঅনুমিতিরও 

প্রতিবন্ধক হয়। অথব1 সাধ্যাভাবব্যাপ্যহ্েতু নামক বিরুদ্ধহ্ত্বাভাসের জ্ঞান 

সাধ্যবান্পক্ষ ইত্যাকাঁরক অনুমিতির প্রতি সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও প্রতিবন্ধক হইতে 
পারে। যেহেতু তদ্বত্তা বা তদ্ব্যাপ্যবত্তা জ্ঞানের প্রতি তদভাববত্তাও তদভাব- 

ব্যাপ্যবত্বাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকৃত আছে। 

সংগ্রতিপক্ষপ্রকরণমম বলিয়াও কথিত হয় । যে অনুমানে সাধ্যের সাধক- 

হেতুর প্রয়োগের মত সাধ্যাভাবের সাধক হেত্বন্তরের প্রয়োগ হয়, সেখানে 

সংপ্রতিপক্ষদোষ হয়। বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতুই যদি তুল্য- 

বলশালী বিবেচিত হয়, তাহা হইলে সাধ্যসধকহেতৃু এবং সাধ্যাভাবসাধকহেতু 

যদি নিজ নিজ সাধ্যসাধনে অক্ষম হয়, বাদীর হেতু দ্বার সাধ্যসাধন করিতে 

যাঁইলে প্রতিবাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান বাদীর সাধাভাবের অনুমিতির কারণরূপে 

উপস্থিত হইয়1 বাদীর অনুমিতির বিদ্ব উৎপাদন বা উৎপন্ন করে এবং সমানভাবে 

বাদীর হেতুর পরামর্শজ্ঞান (সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ) প্রতিবাদীর সাধ্যানুমিতির 

-_-(সাধ্যাভাবর্লান্পক্ষ ) প্রতিবন্ধক হয়। তদভাঁববত্তাজ্ঞানের বা তদভাব- 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতি তদ্বত্তাজ্ঞান বা তদ্ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান প্রতিবন্ধক হ্ইয়। 

থাকে । সেখানে সুতপ্রতিপক্ষ দোষ হয়। বিশ্বনাথ বলিতেছেন--কিস্ত 

সংপ্রতিপক্ষস্থলে প্রতিকূল বা বিরোধী দ্বিতীয়হেতু সাধ্যভাবের সাধক হয়। আর 

২৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিরুদ্স্থলে একটি হেতুই অর্থাৎ সাধ্যের সাধকরূপে প্রযুক্ত হেতুটিই সাধ্যাভাবের 
সাধক হয়। ইহ] সংপ্রতিপক্ষ হইতে বিরুদ্ধহেতুর বৈলক্ষণ্য ব৷ পার্থক্য । এবং 

সাধ্যাভাবের সাধকহেতুই বিরুদ্ধস্থলে অনুমানকর্তীর অশক্তিবিশেষরূপদোষের 
জ্ঞাপক হয়, ইহাও আর একটি উভয়ের পার্থক্যের বিষয় । সাধ্যাভাবের 
ব্যাপ্যবিশিষ্ট পক্ষ সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! অভিহিত হয়। সে সাধ্যব্যাপ্যবত্ের 

অপ্রামাণ্যজ্ঞ।ন, নিশ্চকনাআক বলিয়] বোধিত হয় নাই, তাদুশ সাধ্যবত্বজ্ঞানকালে 

যে সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্্ের অপ্রামণ্যজ্ঞানটিও নিশ্চয়াত্মক বলিয়া বে।ধিত হয় 

নাই তাদৃশ সাধ্যাভাবব্যাপ্যবতৃজ্ঞানের উপস্থিতিবিশিষ্টবিষয় সংপ্রতিপক্ষ । 

যে স্থানে সাধ্যব্যাপ্যবিশিষ্টরূপে কোন একটি পক্ষ গৃহীত হইয়াছে, এবং সেই 

সাধ্যব্যাপ্যবত্তের অপ্রামাণ্য নিশ্চয়াআ্কজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই, সেই স্থানে সেই 

পক্ষ যদি সাধ্যাভাবব্যপ্যভিন্নহেতুর অধিকরণরূপে গৃহীত হয়, এবং সেই 

সাধ্যাভাববত্বের অপ্রামাণ্যনিশ্যয়াত্মকজ্ঞান অনুৎপন্ন, তাহা হইলে সেই পক্ষ 

সং৬।৩শপ্* সলিয়। অভিহিত হয় ইহাই নির্গলিতার্থ। যেমন পর্ববতে। বহিমান্ 

ধূমাং ইত্যাদিস্থলে বহিব্যাপ্যধৃশবত্বরূপে পর্ববতপক্ষ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে । 

এখানে ধুমের পর্ববতবৃত্তিত্ব বিষয়ে অগ্রামাণ্যনিশ্চয়াআকজ্ঞান যদি অনৃৎপন্ন হয় 
এবং এখানে বহ্যভাববাপ্যজলবত্বরূপে যদি পর্ববতপক্ষ বলিয়] গৃহীত বা' স্বীকৃত 

হয় এবং বহয্যভীবব্য/প)জলবত্ৃজ্ঞান অপ্রামাণ্যাত্মক বলিয়া বোধিত না হয়, 

তাহ1 হইলে “পর্ববতো! বহ্যভাববান্ জলাং” এই প্রতিপক্ষ বা বিরোধী-__ 

অনুমিতির কারণীভূত পরামর্শজ্ঞানস্থলে পর্বত সংপ্রতিপক্ষ বলিয়। গণ্য হইবে । 
এই কথ? অন্যনৈয়ায়িকগণ বলেন। সংপ্রতিপক্ষের দৃষকতাক রণ দেখাইতেছেন 

_-“অত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার1। সংপ্রতিপক্ষস্থলে বাঁদী ও প্রতিবাদীর পরস্পরের 

অভা বব্যাপ্যবত্তীজ্ঞভানবশতঃ পরস্পরের অনুমিতির প্রতিরোধই বা অনুৎপন্নই 

ফল। সংশয়ের জনকতা সংপ্রতিপক্ষের দৃষকতা কীজ; কিন্তু অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক নহে। সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান অনুমিতি প্রতিবন্ধক এই বিষয়ে 

কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না । এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন--“অব্র কেচিং” 

ইত্যাদি গ্রস্থ। এই বিষয়ে কেহ কেহ অর্থাৎ রত্তকোষকার বলেন-_ঘটাভাবের 

ব্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার পরে ঘটের সহিত চক্ষুরিন্দ্িয়ের সংযোগ 
হইলে যেমন ঘটবান্ ইত্যাঁকারকজ্ঞাঁন উৎপন্ন হয় । এবং যেমন শঙ্ছে পীতত্বা- 

ভাঁবব্যাপ্যশঙ্ঘতের জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পীতাদিদোষ বিদ্যমান থাকিলে 

“শঙ্ঘঃপীত£” ইত্যাকারকজ্ঞাঁন উৎপন্ন হয় । সুতরাং উক্তস্থলদ্ধয়ে তদভাব- 
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ব্যাপ্যবসত্তাজ্ঞান থাকিলেও ভদ্বত্তাজ্ঞীনের উৎপত্তি হয় বলিয়া তদভাবব্যাপ্য- 
বতাজ্ঞানের ততপ্রতিবন্ধকতু স্বীক্কৃত হইলে ব্যভিচারহেতু এই প্রতিবধ্য-প্রতিবন্ধক- 
ভাববিষয়ে প্রমাণাভাব কল্পনা করিতে হইবে । 

যদি বল তথাপি বিশেষদর্শনক্ষেত্রে সংশয় অগ্রামাণিক, প্রত্যক্ষস্থলেই তাহার 
_ সংশয়ের প্রসিদ্ধি আছে। এইজন্য বিশ্বনাথ বজিতেছেন-_“এবং কোটিদয়” 

ইত্যাদিগ্রস্থ। স্থাণ্ুব! পুরুষে কোন ধন্্মীতে থা ঘুত্বব্যাপ্যবক্রকোটরাদিমান্ য়ং, 
পুরুষত্বব্যাপ্য-হস্তপদাদিমান্ অয়ং ইত্যাকারক” কোটিছয়ের ব্যাপ্যদর্শন হইলেও 

কোটিদ্রয়ের “এই দৃশ্যমান বস্তুটি স্থাথু অথবা পুরুষ” এতাদুশ প্রত্যক্ষরূপ সংশয় 
যেমন উৎপন্ন হয়, সেইরূপ সংপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়রূপ অনুমিতি উৎপন্ন হইবেই । 

অর্থাৎ অনুমিতির প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তাজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতে প্রমাণাভাব- 
বশতঃ বিরুদ্ধ উভয়কোটা সমানবলশালী হওয়ায় সংশয়কারানুমিতি উৎপন্ন 

হয়ই । যদি বল সংশয়ের প্রতি তদভাবব্যাপ্যবত্তার নিশ্যয়।ত্কজ্ঞান প্রতিবন্ধক 

হয় না বলিয়। যেখানে এককোটিব্যাপ্যবত্তার নিশ্চয়াতকজ্বান আছে সেখানে 

কোটিদ্বয়ের উপস্থিতিবশতঃ সংশয়ের আপত্তি হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ 

বলিতেছেন-_“যত্রচ” ইত্যাদি গ্রন্থ । যেস্থানে অর্থাৎ পীতশঙ্ঘ ইত্যাদি স্থানে 

এককোটির ব্যাপ্যদর্শন হয়, সেইস্থানে পীত্ীদিদোষ অধিক বলশালী বলিয় 

উক্ত পীত্তাদিদৌঁষ দ্বিতীয়কোটি শুক্রত্বাদিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়, এইজন্য শঙ্ভা- 

গুরুপীত বা ইত্যাকারক সংশয় উৎপন্ন হয় না । সমবলের দ্বারা কার্যবলের 

দ্বারা অধিক বলভাব ও সমবলভাব কল্পিত হয় অর্থাং কোন্ বস্তুটি অধিক- 
বলশালী, কোন্ বস্তুটি তুল্যবলশাঁলী ইহ! কাধ্যানৃসারেই কল্পিত বা দশিত 

হইয়। থাকে । সুতরাং সংশয়ের জনকতাই সংপ্রতিপক্ষের দূষকতাঁবীজ, কিন্তু 
অনুমিতি প্রতিবন্ধকতা নহে । ইহাই রত্বকোষকারের আশয় । “তন্ন” ইতি। 

রতুকোষকারের উক্ত অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ কোন পদার্থের অভাব- 

ব্যাপ্যবস্তাজ্ঞকান থাকিলে সাধ্যবিষয়ক জ্বানলক্ষণরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষজন্য 
প্রত্যক্ষ, শাব্ববোধও অনুমিতি অনুৎপন্ন হয় বলিয়৷ লাঘববশতঃ লৌকিক 
সন্নিকর্ষ হইতে অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদৌষবিশেষ হইতে অনৃৎপন্ন-প্রত্যক্ষাদি- 
জ্ঞানমাত্রের “সাধ্যাভাবব্যাপ্যবান্” ইত্যাকারক নিশ্চয়াআ্সকজ্ঞান প্রতিবন্ধক 
হয়। 

প্রত্যক্ষস্থলে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকিলেও সাধ্যনিশ্চয় প্রত্যক্ষের অগোচর 

হয় না। কিন্তু সাধ্যাভাব নিশ্চয় জ্ঞানলক্ষণ। হইতে উৎপন্ন বা পীতাদিদোষ- 

২৫০ ভাঁষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিশেষ হইতে অনুৎপন্ন প্রত্যক্ষাদি জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক হয়। 

সাধ্যাভাবব্যাপ্যবত্তীজ্ঞান পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-অলোকিক 
সাক্ষাৎকারের - প্রত্যক্ষের প্রতি ও শাববোধের প্রতি পৃথকৃ-পৃথক্ ভাবে প্রাতি- 

বন্ধক স্বীকৃত হয় না। কার্্য-কারণভাবের বাহুল্যকল্পনে গৌরবদেোষ হয় 
বলিয়৷ সংপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকার-অনুমিতি উৎপন্ন হয় না । তদভাবব্যাপ্য- 

বতানিশ্চয় জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক নহে। কিন্তু লৌকিক-সন্নিকর্ষ হইতে 
অনুৎপন্ন এবং পীত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন জ্ঞানমাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক 

হয়। এইজন্য “পীতশঙ্ঘ” ইত্যাকারকজ্ঞান পিত্তাদিদোষ হইতে উৎপন্ন হয় 

বলিয়া! “পীতত্বাঁভাবব্যাপ্যবত্তীজ্ঞান” “পীতশঙ্ঘ” এই জ্ঞানের গুতিবন্ধক হয় 

না। সংপ্রতিপক্ষস্থলেও তদভাববাপ্যবত্ত। নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান লৌকিকসন্নিকর্ষ 

হইতে অনুৎপন্ন এককোটি জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় বলিয়া সংশয়াকারানুমিতি 

হয় না। ইহাই ভাবার্থ। 

৩প৬।ণ্ধ/।পাবভ্তানিশ্চয়ের পর লোৌকিকসন্নিকর্ষীদি হইতে উৎপন্ন-বিশিষ্ট- 

বুদ্ধি অনুভবসিদ্ধ বলিয়া সেই অনুরোধে যেমন প্রতিবধ্যাংশে লৌকিকসন্গিকর্ষাদি- 
অজন্যত্ব সন্নিবিষ্ট প্রয়োজন, সেইরূপ সংশয়াকারানুমিতি অনুভবসিদ্ধ বলিয়। 

সেই অনুরোধে প্রতিবধ্যাংশে অনুমিতিভিনত্ব ও নিবেশ কর! প্রয়োজন। এইজন্য 

গ্রন্থকার বলিতেছেন--“নহি” ইত্যাদিগ্রন্থ । লৌকিকসন্নিকর্ষস্থলে প্রত্যক্ষের 
মত সংগপ্রতিপক্ষস্থলে সংশয়াকারানুমিতি প্রামাণিকী নহে। যাহার ফলে 

প্রতিবধ্যভূতজ্ঞানাংশে লৌকিকসন্নিকর্ষাদি-অজন্ত্বাদির মত “অনুমিতিভিন্নত্বে- 
সতি” এইরূপ বিশেষণ নিবেশ করিতে হইবে । কোটিছ্বয়ের ব্াপ্যবত্তানিশ্চয়ের 

পর কোটিছয়ের প্রত্যক্ষাত্ক সংশয় কীভাবে উৎপন্ন হয়? এইজন্ত গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“যত্রচ” ইত্যাদিগ্রন্থ । যেখানে কোটিদ্বয়ের ক্যাপ্যবত্তাজ্ঞান উৎপন্ন 

হয়, সেখানে উভয়কোটির অপ্রামীণ্যজ্বান হইতে সংশয় উৎপন্ন হয় । অন্যথ। ন 

অর্থাং নতুবা অন্য কোন কারণ হইতে সংশয়ের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু যে 

জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হয় নাই এইরূপ তদভাবব্যাপ্যবত্তানিশ্চয়আ্কজঙ্ঞান, 

যে জ্ঞানের অপ্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, তাদৃশজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় । 

যে হেতুটি সাধ্যের মত অসিদ্ধ বা অনিশ্চিত, সেই হেতুকে সাধ্যসাধনের- 

নিমিত্ত প্রয়োগ করিলে অসিদ্ধ হেত্বাভীস বলে। এই অসিদ্ধ হেত্বাভাস 

তিনপ্রকার_-আশ্রয়াসিদ্, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ। যে অনুমানে আশ্রয়টি 

সিদ্ধ বা নিশ্চিত নহে সেই অনুমানে প্রযুক্তহেতু আশ্রয়াসিদ্ধ বলিয়া অভিহিত 

অনুমানখণ্ডম্ ২৫১ 



হয়। আশ্রয়শব্দের দ্বারা পর্ববতাদিপক্ষ বোধিত হওয়ায় এই হেতু পক্ষারসিদ্ধ 

বলিয়াও কথিত হয়। যেমন “গগনারবিন্দ সুরভি অরবিন্দত্বাং" এখানে 

হেতৃভূত অরবিন্দতু দ্বার গগনারবিন্দ পক্ষে সুরভিত্বরূপসাধ্যের সিদ্ধি অনুমানের 

প্রয়োজন । কিন্তু অরবিন্দত্বহেতু পক্ষভূত গগনারবিন্দে থাকে না বা বৃত্তিমান্ 

নহে। কারণ পক্ষভৃত গগনারবিন্দ প্রমাণের অগোচর বা অবিষয় বলিয়। 

উহ? অসিদ্ধ বস্তু । 

অতএব অরবিন্দত্বহেতৃতে পক্ষধর্মতা বা পক্ষরৃত্তিত্ব সম্ভব নহে বলিয়। 

উক্ত হেতু অসিদ্ধ হয়। পক্ষটি অসিদ্ধ হইলে যেমন আশ্রয়াসিদ্ধ হয়, সেইরূপ 

পক্ষের বিশেষণ পদটি যদি অসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হয়। যথা 

“মনিময় পর্ববত বহিঃমান ধূমাং” এখানে পর্ববত পক্ষ, মণিময়তু পর্বতের বিশেষণ 
পর্ববত প্রস্তরময়ই হয়, মণিময় হয় না। পর্বতের বিশেষণ মণিময়ত্ব অসিদ্ধ 

হওয়ায় উত্তস্থলেও আশ্রয়াসিদ্ধ হইয়াছে। 

আশ্রয়্াসিদ্ধি, স্বরূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্যতমই কিন্ত 

অসিদ্ধি। পর্ববতাদি পক্ষে পক্ষতাঁবচ্ছেদক ধর্মের অভাবও আশ্রয়াসিদ্ধি বলিয়া! 

কথিত । যেখানে “কাঞ্চনময় পর্ববত বহিমান্” ইত্যাকাঁরক অনুমানে উক্ত- 

পক্ষে সাধ্ভূতবহিতর সিদ্ধি আবশ্যক । সেখানে পক্ষভৃতপর্ববত প্রস্তরময় হয়, 

কাঞ্চনময় হয় না।' সৃতরাং পর্বতের বিশেষণ কাঞ্চনময় অসিদ্ধবস্ত হওয়ায় 

আশ্রয়ের অসিদ্ধি হইয়াছে । যাহার ফলে পর্বত ন কাঞ্চনময় এরূপ জ্ঞান 
থাকায় বহিনব্যাপ্য ধূমবান্ কাঞ্চনময় পর্ববতইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞান উৎপন্ন 
হইতে পারিল না। এই পরামর্শজ্ঞানের অনুংপত্তিই হইল উক্ত আশ্রয়াসিদ্ধির 
ফল। 

যে হেতুটি পক্ষে স্বরূপতঃই সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ যেখানে হেতুটি বস্তৃতঃপক্ষে 

থাকে না, সেই হেতুটিই স্বরূপাসিদ্ধ বলিয়া! কথিত। শব অনিত্য চণক্ষুষত্বাং। 

শব্দ বিনাশী, যেহেতু শব্দ চক্ষুরিন্র্িয় ছার! গৃহীত হয়। শব্ব কোন সময়েই 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় হয় না বলিয়। চাক্ষুষতৃহেতু পক্ষভূত শব্দে থাকে না, 

এইজন্য চাক্ষুষত্ব হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হইল। আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলেও পক্ষে হেতু 

থাকে না, »সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধিস্থলে ও পক্ষে হেতু থাকে না। কিন্তু 
উভয়ের পার্থক্য বা বৈলক্ষণ্য এই যে স্বরূপাসিদ্ধিস্থানে পক্ষ-পদার্থটি 

অলীক বা অবাস্তব নহে, কিন্তু আশ্রয়াসিদ্িস্থলে পক্ষপদার্থটি অলীক 
বা অবাস্তব হয়। পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে অভিমতহেতুর অভাব কিন্ত স্বরূপাসিদ্ধি 

২৫২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বলিয়। গণ্য হয়। স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে হুদে দ্রব্যং ধুমাং ইত্যাদি স্থানে হুদাদিরূপ 
পক্ষে ব্যাপ্যত্বর্ূপে অভিমত হেতুভূত ধুমাদির অভাববিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় 
সাধ্যব্যাপ্যহেতুমান্পক্ষ ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনৃৎপত্তিই হইল স্বরূপা- 
সিদ্ধির ফল। সাধ্যভূতবস্তর অসিদ্ধি, হেতৃভৃতবস্তর অসিদ্ধি প্রভৃতি ব্যাপ্যত্বা- 
সিদ্ধির মধ্যে অন্তর্গত বা অন্তর্ভূত বলিয়া পরিগ্ণিত। সাধ্যে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
ধন্মের অভাবই সাধ্যাসিদ্ধি। “কাঞ্চনময় বহিমান্” এখানে কাঞ্চনময়ত 
সাধ্যভূতবহিতর বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব অপ্রসিদ্ধপদার্থ বলিয়া 
কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহি হয় না। সতরাং সাধ্যভূতবহিতে সাধ্যতাবচ্ছেদক- 
কাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকায় কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ট বহিনব্যাপ্যধূমবান্ পর্ববত- 
ইত্যাকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুৎপত্ভিই সাধ্যাসিদ্ধির ফল । “কাঞ্চনময় ধূমাং” 
এখানে কাঞ্চনময়ত্ব হেতুভৃতধূমের বিশেষণ, এই বিশেষণীভূত কাঞ্চনময়ত্ব 
অপ্রপি৯ পদার্থ বলিয়া কাঞ্চনময়ত্ববিশিষ্ধূম অবাস্তব পদার্থ। সুতরাং 
হেতৃভৃতধূমে হেতৃতাবচ্ছেদক কাঞ্চনময়ত্বের অভাব থাকায় বহিনব্যাপ্য কাঞ্চন- 
ময়ত্ববিশিষ্ট ধূমবান্ পর্ববত ইত্যাঁকারক পরামর্শজ্ঞানের অনুপপন্নই সাধনাসিদ্ধির 
বা হেত্বসিদ্ধির ফল। ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হইল সোপাধিকহেতু। যে হেতুতে 
ব্যাপ্তি অসিদ্ধ সেই হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বলিয়া গণ্য হয়। হেতুতে উপাধি 
থাঁকার জন্যই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয় না। এবং ব্যাপ্তিনিশ্টায়ক প্রমাণের অভাবেও 

ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি হয়। বিশ্বনাথ ব্যর্থবিশেষণঘটিত হেতবকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্দি। 

বলিয়াছেন। “পর্ববতো বহিমান্ নীলধূমাং” এখানে হেতৃভৃতধূমে নীলত্ব বিশেষণ 

ব্যর্থ হওয়ায় নীলধুম ব্যাপ্যত্বাসিদ্ি ধূমত্বরূপেই ধুমে বহির ব্যাপ্যত্বসিদ্ধি হয় । 
নীলধুমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না, যেহেতু উহা গুরুধর্মা। সুতরাং নীলধূষে 

বহিনর ব্যাপ্তি থাকে না। অতএব নীলধুমের ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি পরিগণিত হয় । 

উপাধির লক্ষণ-_সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম। অর্থাৎ 

নৈয়ায়িকগণ অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপক পদার্কে উপাধি 

বলেন। এই উপাধি--সাঁধ্যের ব্যাপক হইয়! হেতুর অব্যাপক হয় । সাধ্য- 

ব্যাপক শবের অর্থ-_সাধ্যাধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী 1 

সাধনাব্যাপক বা হেত্বব্যাপক শবের অর্থ-_হেত্বধিকরণবৃত্তি-অত্যন্তাভাবের 

প্রতিযোগী | “পর্ববত ধূমবান্ বহিমত্ত্াং” এই অনুমাঁনে পর্বত পক্ষ, ধুম সাধ্য, 

ও বহিমত্ব হেতু । এখানে বহিনমত্ত্বহেতুটি উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি 

হইয়াছে ।. আর্রেন্ধন সংযোগ এখানে উপাধি । বহিনর সহিত আদ্রেন্ধনের 

অনুমানখণ্ডম্ ০৪ 



সংযোগ হইলে ধুম উৎপন্ন হয় । যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেই সেই স্থানে 
আর্জেন্ধনসংযোগ থাকে । সাধ্যভৃতধুমাধিকরণ পর্ববত মহানসাদিতে আর্জেন্ধন- 
সংযোগের অভাব না৷ থাকায় আর্জেম্ধনসংযোগ, সাধ্যাধিকরণবৃত্তি অত্যন্তা- 

ভাবের অপ্রতিযোগী হওয়ায় সাধ্যভৃতধূমের ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতু- 

ভূতবহ্ন্যাধিকরণ অয়োগোলকে আর্জেন্ধনসংযোগ থাকে না বলিয়া আর্জেন্ধন- 
সংযোগ হেতৃধিকরণবৃত্তিঅত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হওয়ায় হেতুর অব্যাপক 

হইয়াছে । যে ধর্মটি স্বপমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক ধর্্াত্তরাঘটিত 

হয়, সেই ধর্মই ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়1 গণ্য হয় । “পর্বত বহিমান্ নীলধুমাং” 

এখানে নীলধুমত্ব, স্বসমানাধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাতস্তরপদের "দ্বার। 

নীলত্ব গৃহীত হয়, নীলধুমত্ব, নীলত্বঘটত হইয়াছে বলিয়। নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতা- 

বচ্ছেদক হইতে পাঁরিল না। “পর্বতোবহ্িমান্ ধুমাং” এখানে স্বসমানা- 
ধিকরণসাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মপদের দ্বার] ধুমতৃ গৃহীত হয়, তদ্ভিন্ন পদের 

দ্বারা ঘটত্বাদি স্বীকৃত হয়, ধূমত্ব, ঘটত্বাদিধম্মাত্তর দ্বারা অঘটিত হওয়ায় ধুমত্ব 

সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয় গৃহীত বা গণ্য হইল । ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক লক্ষণে 

স্বপদের দ্বার! হেতু গৃহীত হয়। অতএব নীলধূমত্ব সাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক না 

হওয়ায় নীলধূমের ব্যাপ্যতাসিদ্ধি হইল । এই কথাও কেহ কেহ বলেন। 
পক্ষে সাধ্যাভাব, সাধ্যবদন্য, পক্ষাবৃত্তি সাধ্য প্রভৃতি বাধ নামক হেত্বাভাস 

বলিয়া! কথিত হয়। অনুমিতি প্রতিবন্ধকতাই বাধজ্ঞানের ফল। বাধজ্ঞান 

সাক্ষাৎসম্বন্ধে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়, এই বিষয়ে বিশ্বনাথ কারণ দেখাইতে- 

ছেন--“তদ্ধন্মিক” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা। অনাহাধ্য ও অগপ্রামাণ্যজ্ঞানা- 
ভাঁববিশিষ্টপর্ববতাদিধন্মিকপাধ্যাভাবাদিনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান, লৌকিক সন্নিকর্ষ 

হইতে অনুৎপন্ন ও পিত্তাদিদোষবিশেষ হইতে অনুৎপন্ন-পর্ববতাদিধর্মিকজ্ঞাঁন- 

মাত্রের প্রতি প্রতিবন্ধক। প্রাচীনসম্প্রদায়মতে_ সংশয় সাধারণ, পক্ষে 

ংশয়াকার বা সিষাধয়িষাকালীন-নিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে 

অনুমিতির কারণ হয়। বাধ ও সংপ্রতিপক্ষ সেই পক্ষতাজ্ঞানের বিরোধ 

বলিয়া উহাদেরু, হেত্বাভাসত্ব সিদ্ধ হয়। প্রাচীনদিগের এরূপ অভিমত যুক্তি- 
সঙ্গত নহে । কারণ তাদৃশনিশ্চয়াকার সাধ্যসম্বন্ধজ্ঞান পক্ষতারূপে অনুমিতির 

কারণ বলিয় স্বীকৃত হইলে “পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্ন। গন্ধবত্বাৎ” ইত্যাদি কেবল- 

ব্যতিরেকী অনুমিতিস্থলে পক্ষাতিরিক্রতস্থানে সাধ্যঅপ্রসিদ্ধহেতু তাদৃশ 

নিশ্য়াকার সাধ্যসমন্বন্ধজ্ঞান উক্ত অগ্রসিদ্ধমাধ্যক অনুমিতিমাত্রেরই প্রতিবন্ধক 

২৫৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হয় বলিয়া! অপ্রসিদ্ধসাধ্যক অনুমিতির অনুপপত্তি হয় এবং সাধ্যসংশয় বা 

অনুমিংসা কালে সাধ্যনিশ্য় বা সিদ্ধি না থাকিলেও অনুমিতি হয়। 

“সাধ্যাভা বজ্ঞান পরমা” ইত্যাকারক সাধাভাবজ্ঞানের প্রমাত্বনিশ্চয় ও অনুমিতির 

প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ উক্ত সাধ্যাভাবজ্ঞানে “ইদং জ্ঞানং প্রমা” এবপ 

প্রমাত্বনিশ্যয়, সাধ্যাভীববিষয়ক নয় বলিয়। প্রতিবন্ধক হয় না। আর উক্ত- 

প্রমাত্বনিশ্চয় সাধ্যাভাববিষয়ক না হইলেও অনুখিতির প্রতিবন্ধক হইবে, 

এবিষয়ে কোন প্রমাণ পবিলক্ষিত হয় না । এবং গৌরবদোষও হয়। যেহেতু 
সাধ্যাভাবনিশ্চয়াত্মকজ্ঞানকে অনুমিতির প্রতিবন্ধক বলিয়া স্বীকার করিলে 

প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক হইবে সাধ্যাভীবনিশ্চয়ত্ব । আর সাধ্যাভাঁবাধিকরণে 

সাধ্যাভাব্প্রকারক প্রমাত্বনিশ্যয়াত্মকজ্ঞান অনুমিতিপ্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে 

প্রতিবন্ধকতাবচ্ছেদক ধন্ম হইল-_সাধ্যাভীবাধিকরণবিশেষ্ঠকসাধ্যাঁভীব- 

প্রকাবক পমাত্বনিশ্চয়ত্ব সাধ্যাভাবনিশ্যয়ত্ব অপেক্ষা উহ1 গুরুধন্ম, অতএব 

গুরুধর্শমের অবচ্ছেদকত স্বীকার করা হয় না। অন্যথ1 অর্থাৎ গুরুধর্মের 

অবচ্ছেদকত্ব স্বীকার করিয়া “সাধ্যাভীবজ্ঞান প্রম1” ইত্যাকারক সাধ্যাভাব- 

জ্ঞানবিষয়ক প্রমাত্ৃজ্ঞান প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হইলে সংপ্রতিপক্ষাদি স্থলেও 

সাধ্যাভাবব্যাঁপ্যবত্তা জ্ঞানের প্রমাত্ববি্ষয়কত্বরূপে প্রতিবন্ধকত্বাপত্তি হয়। 

অথচ উহ1 এইভাবে প্রতিবন্ধক হয় না কিন্তু ভ্রমতৃজ্ঞানবিরহ-বাধাদিবিষয়ক 

জ্ঞানই প্রতিবন্ধকরূপে স্বীকৃত হয়। বাধাদিস্থলে কোন কোন সময়ে ভ্রমত্বশঙ্কা 

নিবৃত্তি দ্বারা প্রামাণ্যজ্ঞান উপযোগী হয় অর্থাং পরম্পরাসম্বন্ধে প্রতিবন্ধক হয়। 

যদি বল বাধস্থলে পক্ষে হেতু থাকিলে ব্যভিচারদৌষ উং*৭ হয় এবং পক্ষে 

হেতুর অভাব থাকিলে স্ববপাসিছিই দোষ হয়। স্ৃতরাং বাধস্থলে ব্যভিচার- 

জ্ঞান ব' স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞানদ্বারাই অনুমিতির অনুৎপত্তিসম্তবে পৃথকৃভাবে আর 

বাধকে হেত্বাভাসরূপে স্বীকারে প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। এইরূপ 

বলিতে পার না। কারণ ব্যভিচারাদিজ্ঞান হইতে বাধজ্ঞানের ভেদ বা 

বৈশিষ্ট্য-10106151106 পরিলক্ষিত হয় । সেই বৈশিষ্ট্য বা বৈলক্ষণ্য এইরূপ-- 
ব্যভিচারজ্ঞান অনুমিতিক্রণ ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান 

অনুমিতিকারণ পক্ষধর্মতাজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। আর বাধজ্ঞান অনুমানের 
ফলম্বরূপ-অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় অতএব পৃথকৃ পৃথক ভাবে উহাদের 

হেত্বাভাসত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । এবং আরও বক্তব্য এই যে 

যেখানে পরামর্শজ্ঞানের পর বাধজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেখানে পরামর্শজ্ঞানের 

অনুমানখণ্ডম্ ২৫৫ 



পূর্বেই ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্শনতাজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় বাধজ্ঞানকা'লে ব্যাপ্তিজ্ঞান: 
ও পক্ষধন্মতাজ্ঞান অবিদ্যমানহেত ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্ছার। 
এবং স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান পক্ষধর্মাতা জ্ঞানের প্রতিবন্ধকদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
হইতে সমর্থ হয় না, কিন্তু বাধজ্ঞন অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এবং যেখানে 

উৎপত্তিক্ষণাবচ্ছিন্নঃ ঘটে গন্ধবান্ পৃথিবীত্বাং এই অনুমানে সাধ্যবদন্ঠাবৃতিত 

হেতুতে না থাকায় ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না এবং পক্ষাবৃত্তিত্ব 

হেতৃতে ন। থাকায় স্বরূপাসিদ্ধিজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিল না। এখানে কেবল 

পক্ষে সাধ্যাভাবরূপ বাঁধজ্ঞানই একমাত্র অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং 

ব্যভিচারজ্ঞানেরও স্বরূপসিদ্ধিজ্ঞানের সহিত বাধজ্ঞানের ভেদ অবশ্যই 

পরিলক্ষিত হয় বলিয়। উহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপে হেত্বাভাসত্ব অনস্বীকাধ্য বস্তু । 

যদি বল পক্ষভৃত ঘটে সাধ্যভূতগন্ধ বিদ্যমান করায় উক্তস্থলে বাঁধজ্ঞানের 

উৎপত্তি কেমন করিয়া সম্ভব হয়? এইরূপ শঙ্কা করিতে পার না । উৎপত্তি- 

কালীন ঘটোগন্ধবান্ পৃথিবীত্বৎ। এখানে পক্ষতাবচ্ছেদক যেমন ঘটত্ব সেইরূপ 

তদ্্দেশ, এতদ্দেশ, তংকালও এতংকালাদি। তত্তদদেশাবচ্ছেদে বা তত্তং- 

কালাবচ্ছেদে ঘটোগন্ধবান্ ইত্যাকাঁরকানুমিতি অনুভবসিদ্ধ হইলেও এতদ্ 

উৎপত্তিকালাবচ্ছেদে ঘটে সাধ্যভৃতগন্ধ ন৷ থাকায় পক্ষবৃত্তিসাধ্যাভীবরূপ 

বাধজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাব ইত্যাকারকঞ্জান বাধজ্ঞান বলিয়' 

কথিত । আর পক্ষবৃত্তি-সাধ্যাভাবব্যাপ্য ইত্যাকারকজ্ঞান সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া 

অভিহিত । ব্যভিচার, বিরুদ্ধ ও অসিদ্ধ এই হেত্বাভাসসমূহের ব্যাপযবর্তা বা 

ব্যাপ্য উহাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইবে। যেমন “পর্ববতো। 

ধূমবান্ বহে” ইত্যাকারক-অনুমিতিস্থলে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিব হন ইত্যাকারক- 

ব্যভিচাঁরজ্ঞান যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক দ্বার অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। 

সেইরূপ সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্ব ব্যাপ্যবান্ হেতু ইত্যাকারকজ্ঞান ও ব্যাপ্যজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধকদ্বারা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেহেতু যেস্থানে ব্যাপ্য নিশ্চয় 

আছে, সেইস্থানে ব্যাপকনিশ্চয়ও থাঁকিবেই । এখন দ্বিতীয়জ্ঞান  ব্যভিচার- 

ব্যাপ্যজ্ঞান ব্যভিচারজ্ঞানের মধ্যেই অন্তর্গত বা অন্তর্তৃক্ত হইবে, উহাকে স্বতন্ত্র 

ভাবে হেত্বাভাস বলিয়। দ্বীক'র করিলে হেত্বাভাসের সংখ্যার আধিক্য হইয়া 

পড়ে। পক্ষ সাধ্যভাববান্ ইত্যাকারকজ্ঞান হইল বাধজ্ঞান, পক্ষসাধ্যভাব- 

ব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারকজ্ঞান সংপ্রতিপক্ষ বলিয়1 অভিহিত । সুতরাং পরিলক্ষিত 

হয় যে-_সংপ্রতিপক্ষবাঁধের ব্যাপ্য। গৌতম মুনি বাধও সংপ্রতিপক্ষ ইহাদের 

২৫৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পৃথকৃপৃথকৃরূপে হেত্বাভাস বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। কিন্ত সংপ্রতিপক্ষ- 

ব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তংকরণান্ততরের প্রতিবন্ধক হয় ন৷ বলিয়! উহ হেত্বাভাস 
বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। অর্থাং সাধ্যাভাবব্যাপ্যবং পক্ষই সংপ্রতিপক্ষহেতু 

সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যবস্তাজ্ঞানের সাধ্যবত্াজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বে গুমাণাভাব, সুতরাং 
সংপ্রতিপক্ষব্যাপ্যজ্ঞান অনুমিতি-তৎকা৷রণান্যতরের প্রতিবন্ধক হয় না বলিয়া 

উহাকে অতিরিক্ত হেত্বাভাস বলিয়। স্বীকার করা হয় নাই। ইহাই নব/নৈয়ায়িক- 
সম্মত নির্গলিতার্থ ॥ ৭২ ॥ 

অঘহী নিঘজী লন লনল্ জাঘাতঘাভভু লঃ । 

ঘজ্নুমনজ্নাহ ল্বান্থল: ব ভাবামাজীলল: |1ও২|। 

প্রাচীন নৈরায়িকগণ বলেন--যে হেতুটি সপক্ষে__ নিশ্চিত সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে 
অর্থাৎ নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে যেরূপ থাকে, সেইরূপ নিশ্চিত- 

সাধ্য।ভাবাবাশিষ্ট বিপক্ষে অর্থাত নিশ্চিত সাধ্যাভাবাধিকরণ অযমোগোলকেও 

থাঁকে সেইহেতু সাধারণ নামক অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়। অভিহিত হয়। 
অতএব হেতুটি নিয়মিতভাবে সাধ্যসহচর ও সাধ্যাভাবসহচর হয় বলিয়] 

উহাকে সাধারণ এই আখ্যা দেওয়1 হইয়াছে । “পর্ববতো। ধূমবান্ বহে১” এখানে 
হেতুভৃত বহি নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে থাকে এবং নিশ্চিতসাধণা- 

ভাবাধিকরণ অয়োগোলকেও থাকে বলিয়া বহ্নিহেতু সাধারণ নামক 

অনৈকান্তিকহেত্বাভাস বলিয়। পরিগণিত হয়। হেতুভূতবহি হইল সাধ্যভৃত 
ধুমের ব্যভিচারী পদার্থ । 

অয়োগোলকে ধূমের অভাব থাকায় ধূমের সাহচর্য বহিনতে সর্বত্র 

থাকে না। সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান যে দ্রব্যে থাকে, সেই দ্রব্যে সাধ্যের 

ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পাঁরে না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

হয় । এইজন্য হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান থাকিলে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন ন! 

হওয়ায় তল্লিঙ্গকানুমিতি হয় না। সাধ্যাভাবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বরূপ 

ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যাভীবাধিকরণে হেতুর বৃত্তিত্বাভীবরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয় । সমানাকারকজ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । 

আর ষে হেতুটি সপক্ষে-__নিশ্চিত-সাধ্যাধিকরণে থাকে না এবং বিপক্ষে__ 

নিশ্চিত-সাধ্যাভাবাধিকরণেও থাকে না সেই হেতু অসাধারণ নামক দ্বিতীয় 

অনুমানখগ্ডম্ ২৫৭ 
ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ /৩৭-১৭ 



অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলিয়! পরিগণিত ব! অভিহিত হয় । যথ! “শব্দোনিত্যঃ 
শব্দত্বাং” এখানে সাধ্যভূত নিত্যত্বাধিকরণ আকাশাদিতে শব্দত্ব হেতু থাকে না 
এবং সাধ্যভূতনিত্যত্বের অভীবাধিকরণ ঘটাদিতেও শব্ত্ব হেতু থাকে ন11 কেবল 
পক্ষভূতশবে হেতুভৃত শব্ত্ব থাকে। অতএব সাধ্যের অসমানাধিকরণরূপ 

অসাধারণ নামক অনৈকান্তিকহেত্বাভাস সাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপ ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৭৩ ॥ 

অ: অঘহা হলি । অনহা-নিঘহা-ভুলি: বামাহতা হজশ্র: । বণহ্থী লিহিত্বলভা্যআান্। 

লিনহঃ বা্ন্রব্জি: । নিভৃভ্ত্রাহতান অহা তিনজন । ভ্রহন্তুনী নিঘহান্তলিকল- 

ঈন নাহ্যম্, নিভ্ুজম জাঘাহততন5ণি হৃম্বকলাত্রীঅহম লিল্পনযা লব্স দাখলযানু। 

অভ্তুলঘকলাহিলি । অণহা-লিনহা-ন্সানুল হতশ্র: । অনহা: বাযঅকীবালিহিন্বল:) নিঘহা: 

া্মহন্যনযানিহিন্ল: | হাভহীওলিক্ৰ: হাভহুআাহিআহী, অনা হাভই অলিজহজ 

ভলইন্থত্বহা বহন ঘতাহীনাঈর্ন, লহুল্যান্থত্ব হাল্হতন্িনি লা লহ্বামাহ্আমূ। 
ঘহান্তু হাইওলিবংত্র-লিহন্নয:, লা লাঘাম্রাহঘাম্। হুহুল্তু সান্বালতলূ। লমীনলত 

তু দুলজুজম্ ॥৩২)। 

যসপক্ষ ইতি। যেহেতু সপক্ষে থাকে এবং বিপক্ষে থাকে সেই হেতু 
সাধারণ নামক প্রথম অনৈকা'স্তিক হেত্বাভাস বলিয়] অভিহিত হয়। নিশ্চিত- 

সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষকে সপক্ষ বলে। এবং সাধ্যবদৃভিন্ন পক্ষকে সপক্ষ বলে। 

“ধৃমবান্ বহে?” এখানে নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ সপক্ষ মহানসাদিতে হেতৃভৃত 

ৰহ্ি থাকায় এবং নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণ বিপক্ষ অয়োগোলকাদিতে 

হেতুডৃত বহি থাকায় বহি হেতুটি সাধারণ নামক প্রথম অনৈকাস্তিক হেত্বাভাস 

বলিয়! গণ্য হইল । সাধারণ লক্ষণের ঘটক “সপক্ষবৃত্তি” পদের ব্যাবৃত্তি 

গ্রন্থকার দেখাইতেছেন-_“বিরুদ্ধ বারণায়” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। সাধ্যভাবব্যাপ্তি- 
রূপ বিরুদ্ধহেতু বিপক্ষমাত্রে অর্থাং কেবল নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধিকরণে থাকে । 

এখন সাধারণ লক্ষণে সপক্ষ বৃত্তি এই পদটি নিবেশ না করিলে সাধারণ 

হেত্বাভাসের লক্ষণটির অলক্ষ্যে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসে সঙ্গতি হওয়ায় অতি- 

ব্যাপ্তি হয় । এই বিরুদ্ধহেতৃতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য সাধারণ লক্ষণে “সপক্ষ 

বৃত্তি” এই পঞ্ক নিবেশিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যে হেতু নিশ্চিতসাধ্যাভাবা- 
ধিকরণরূপ বিপক্ষমাত্রে থাকে সেই হেতু সাধারণনামকহেত্বাভাস এইরূপ 

সাধারণ হেতুর লক্ষণ করিলেই কাধ্যসিদ্ধি হইবে। সপক্ষবৃত্তি এই অংশ না 
দিলেও কোন ক্ষতি নাই অর্থাং বিরুদ্ধ হেতুঁতে অতিব্যাপ্তি হয় এইরূপ বল? 

২৫৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সমীচীন হইবে না। কারণ সাধারণহেতুজ্ঞান অব্যভিচারজ্ঞানের অর্থাৎ 

সাধ্যভাববদবৃত্তিত্ব ইত্যাকারক ব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক । আর বিরুদ্ধহেতুজ্ঞান 

“সাধ্যসাম|নাধিকরপ্য” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় । সমানাকারক- 
জ্ঞান সমানাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ইহাই নিয়ম। স্তরাং এই 

নিয়মানুসারে সাধারণহেতুও বিরুদ্ধহেতুর দ্ুষকতাবীজের ভেদ পরিলক্ষিত হয় 

বলিয়৷ উহার! পৃথক্ পৃথক্ হেত্বাভাস বলিয়। গণ্য হইবে । “যস্তুভয়ন্মাং” ইতি । 

যে হেতু সপক্ষে থাকে না এবং বিপক্ষেও থাকে না সেই হেতুকে অসাধারণ 
নামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে, ইহাই “যেহেতু উভয় হইতে” এই 

পদের অর্থ । সাধ্যবত্বরূপে নিশ্চিত পক্ষকে অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যাধিকরণপক্ষকে 

সপক্ষ বলে এবং সাধ্যশৃন্তত্বরূপেনিশ্চিত পক্ষকে অথণং নিশ্চিতসাধ্যাভাবাধি- 

করণ পক্ষকে বিপক্ষ বলে। অসাধারণ্যঘটক সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্চয়ঘটিত 

বলিতে হইবে, কেবল সাধ্যবত্বরূপে বা সাধ্যশূন্ত্বরূপে পক্ষকে সপক্ষ বা 
বিপক্ষ বলে না। গ্রন্থকার সপক্ষ ও বিপক্ষ নিশ্যয়ঘটিতের ফল বা প্রয়োজনের 

কথা বলিতেছেন--“শব” ইত্যাদি গ্রন্থ । “শব্দ অনিত্য শব্দত্বাৎ” এখানে যে 

সময়ে পক্ষভৃত শব্দে সাধ্যভূত অনিত্যত্বের সংশয়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময়ে 

ঘটাদি পদার্থ সপক্ষ হয় এবং ঘটত্বাদি পদার্থ বিপক্ষ হয়। কারণ সাধাভূত 
অনিত্যত্বের মি“চয় ঘট।দিতে থাকে এবং অনিত্যত্বাভাবরূপ সাধ্যভাবের নিশ্চয় 

ঘটত্বাদিতে থাকে । আর শব্ত্বহেতু সপক্ষে ঘটাদিতে থাকে না এবং বিপক্ষে 

ঘটত্বাদিতেও থাকে ন1। স্বৃতরাং শব্বত্বহেতু অসাধারণনামক দ্বিতীয় অনৈকান্তিক 

হ্ত্বাভাস বলিয়া অভিহিত হয়। আর “শব্ধ নিত্য শবতাং” এখানে 

সাধ্যনিত্যত্বের নিশ্চয়াধিকরণ আকাশাদিতে শবত্ৃহেতু থাকে না, এবং 

নিত্যত্বাভাবাধিকরণ ঘটাদিতেও শব্দত্বহেতু থাকে না। সপক্ষ-আকাঁশাদিতে 

এবং বিপক্ষ-ঘটাদিতে শব্দত্ব হেত না থাকায় এবং পক্ষভূত শব্েই থাকায় 

উক্তানুমানে শব্দত্ব হেতু অসাধারণ অনৈকান্তিক হেত্বাভাস হইয়াছে। অসাধারণ 

দোষ সাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। 

কিন্ত যখন পক্ষভৃত শব্দে সাধ) ভূত অনিত্যত্বের নিশ্চয় থাকে, তখন শবত 

হেতু অসাধারণ হয় না, কারণ পক্ষভৃতশর্ধে শব্ত্ব হেতু বৃত্তি করে, সপক্ষব্যাবৃত্ত 
হইল না বলিয়৷ অসাধারণজক্ষণসম্ষয় হয় না। ইহাই প্রাচীনদের অভিম্ত। 

নব্যনৈয়ায়িকগণের অভিমতানুসারে অসাধারণের জক্ষণ পুর্বে কথিত হইয়াছে 
»-“সাধ্যাসামানাধিকরণ্য হেতু অসাধারণ হেতু” ইত্যাদি ॥ ৭৩ ॥ 

অনুমানখণ্ডম্ ২৫৯ 



বথবাওলূনন্াহী ঈনভাল্ন ঘিষহান্ধ:। 
ঘ: জাচ্ছনবি ললাহিল জ নিহজ ভভানুল: |1৩৪)। 

অন্বয্নব্যতিরেকদৃষ্টাত্তবিহীন যে হেতুর পক্ষ কেবলান্বয়ী হয় অর্থাং 
অভাবের অপ্রতিযোগী -সকল পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হয়, সেই হেতুকে 

অনৃপসংহারীনামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস বলে। যথা “সর্ববমভিধেয়ং 

প্রমেয়ত্বাং" এখানে সকল পদার্থ পক্ষ, অভিধেয়ত্ব সাধ্য এবং প্রমেয়ত্ব 

হেতু । এখানে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত হওয়ায় এবং সপক্ষ ও 

বিপক্ষ না থাকায় অন্বয় ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাবেই অভিধেয়ত্বরূপ সাধ্যের 

ব্যাপ্তিনিশ্য়াত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়া! সাধ্য- 

সন্দেহবিশিষট হইয়াছে । হেতুতে সাধ্যসহচার প্রত্যক্ষের স্থান না থাকায় 

কোন হেতুর দ্বারাই পক্ষে সাধ্যের উপসংহার হয় না । পক্ষ কেবলান্বয়ী হইলে 
অর্থাং সকল পদার্থই পক্ষান্তর্গত হইলে সেখানে হেতু মাত্রই অনুপসংহারী হয়। 

উক্ত অনুমানে সকল পদার্থই পক্ষ বলিয়! দৃষ্টাত্তবস্ত নাই। অনুপসংহারী 

দোষ সাধ্যাভাবব্যাপকাভাবপ্রতিযোগীহেতুরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতিবন্ধক হয়। 
নব্যনৈয়ায়িক বলেন-_সাধ্য ও হেতু যদি কেবলান্বয়ী হয় অর্থাৎ অত্যন্তাঁ- 

ভাবের অপ্রতিযোগী হয়-__বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব, জ্ঞেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্বাদি যদি 

সাধ্য ও হেতু হয় তাহ। হইলে উক্তস্থলীয় হেতু অনুপসংহারী হেতু বলিয়! গণ্য 

হয়। 

এখন গ্রন্থকার কারিকাতে বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাসের পরিচয় দিতেছেন-_ 

যে হেতু সাধ্যাধিকরণে থাকেই না ব! বৃত্তিমান্ই নহে সেই হেতু বিরুদ্ধ নামক 
হেত্বাভাস বলিয়! অভিহিত হয়। 

সাধ্যসাধনের নিমিত্ত এতাদৃশ কোন হেতু যদি ব্যবহাত হয়, যে হেতুটি 

সাধ্যের ব্যাপ্য নহে কিন্তু সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয় তাহা হইলে সেই হেতু 

বিরদ্ধনামক হেত্বাভাস বলিয়! কথিত হয় । যথা] “অয়ং গোতববান্ অশ্বত্বাং? 

এখানে অয়ংগদবাচ্য অশ্ব-গো-ভিন্নপদার্থ ঘটাদি। পক্ষে কেবল হেতু ন৷ 
থাকিলে স্বরূপাসিদ্ধ হয় । আর পক্ষে কেবল সাধ না থাকিলে হেতু বাধিত 

হয়। এইজন্য পক্ষপদের দ্বার] অস্বগে-ভিন্নপদার্থ গৃহীত বা স্বীকৃত হইয়াছে। 
সাধ্াযতৃত গোত্বের অধিকরণে গ্োব্যক্তিতে হেতুতৃত অঙ্থত্বের অভাব থাকায় 

২৬৩ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অশ্বত্ব হেতুটি বিরুদ্ধ নামক হেত্বাভাস হইয়াছে । এই বিরুদ্ধহেতু সাধ্যাভাব- 
জ্ঞানের সামগ্রী বলিয়। অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। 

হেতুটি সাধ্যের ব্যাপ্য হইলে তাদৃশ হেতুর দ্বারা সাধ্যের অনুমিতি হয়। 
সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হেতুর দ্বার! সাধ্যাভাবের অনুমিতি হয় । সাধ্যাভাবব্যাপ্য 

হেতুর দ্বার] সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধহেত নামক হেত্বাভাস 

হইবে। “অয়ং গোত্ববান্ অশ্বত্বাং₹” এখানে অশ্ব-গোভিন্নপদার্থে পক্ষে গোত্ব- 

সাধনের জন্য অশ্বত্বহেতু ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হইলে উক্ত হেতু বিরুদ্ধনামক হেত্বা- 

ভাঁস হইবে, কারণ অশ্বত্ব হেতু গোত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপ্য নহে, কিন্তু গোত্বা- 

ভাবের ব্যাপ্য হয়। সাধ্যভৃতগোত্বের অভাববস্তর ব্যাপ্য হেতুভৃূত অশ্বত্বের 
দ্বার! সাধ্যগোত্সাধনে অশ্বত্ব হেতু বিরুদ্ধ হেতু হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥ 

ঈন্নভাল্নযীলি । ঘ্ব্বনলিউ্য সঈঘতআাহিআানী অত্বহীন হহ্থাতজানূ াদালা ঘি- 
ক্বওমন্স্-ম্খক্তান্নহাসান্রাল্লান্তুলিলি: | হুহুল্ত্ব ল অযু) ঘহীক্ষইহী অভুন্থাহ- 

সইওদি হাবিহখালানু। অভ্ত্ত আা অনন্থাহান্সহ জজানলাঘ্যহ্বালজনাবিভিইঅ, ল ইহতাধাভর্থ 
লহ্স, খানি ত্রভান্মযিঝাঞ্ক্ষত্ শ্ততলিত্সুকদূ । ঘ: আাচ্যন্র্লীনি। ঘ্ন্বকাইজ 

আচযশ্রতত্রাভ্রন্ভইল ইত্রণাতী লীছিত:। অখান্ন আগঘভ্যাণক্জীমূামানসলিঘীহিত্ 

লন্খ: ॥৩৬। 
বৃত্তিমদত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হেতু প্রভৃতি কেবলাম্বয়ী | সর্বমভিধেয়ং 

প্রমেয়ত্বাং ইত্যাদিস্থলে সকল পদার্থই পক্ষরূপে স্বীকৃত বা গৃহীত হওয়ায় পক্ষ 
সাধ্যসংশয়বিশিষ্ট হইয়াছে । এবং উক্তানুমানস্থলে যখন সাধ্যসিদ্ধি এবং 

সিষাধয়িষ! আছে, তখন পক্ষান্তর্ভাবে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্য ঘটিত 
ব্যাপ্তিজ্ঞানের সম্ভব হয় বলিয়া প্রমেয়ত্বাদি সদ্ধেতু হেত্বাভাসের অলক্ষযস্থল 

বলিয়! পক্ষ কেবলান্বয়ী হইলেও উক্ত হেতুতে অতিব্যাপ্তি হয় না । 
অনুপসংহারী নামক তৃতীয় অনৈকান্তিক হেত্বাভাস উপপাদন করিতেছেন-__ 

দৃষ্টান্ত পুরস্কারে-_সর্ববমভিধেয়ং প্রমেয়ত্বাং ইত্যাদি স্থানে সকল পদার্থই 
পক্ষ । হেতুতে হেতুব্যাপকসাধ্যসামানাধিকরণ্যজ্ঞানের অন্য কোন স্থল ন৷ 

থাকায় অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যজ্ঞানরূপ-অন্বয়্ব্যতিরেক দৃষ্টান্তের অভাব- 
বশতঃ সাধ্যের ব্যাপ্তিজ্ঞানাভাব হেত অনুমিতি হয় না। এরূপ উক্তি যুক্তি 

সঙ্গত নহে। কারণ পক্ষের একদেশে- পক্ষান্তর্ভাবে ঘটাদিস্থানে সামানাধি- 

করণ্যবূপ ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকিলেও কেবলাম্বয়িপক্ষতাবছেদকরূপ অনুপসংহারীর 

কোন ক্ষতি পরিলক্ষিত হয় না। সহচারজ্ঞানরূপব্যাপ্তিজ্ঞান না থাকুক্, 

অনুমানখণডমূ ২৬১ 



তাহার 'দ্বারা পুরুষের অনুমিতির অজ্ঞানব্ূপা অসিদ্ধিই হইবে। কিন্ত 
সহচার!গ্রহ হেত্বাভাস নহে, যেহেতু সহচারজ্ঞানাভাব ব্যাণ্ডিজ্ঞানাদির প্রতি- 

বন্ধক না হওয়ায় হেত্বাভাস হয় না। অনুমিতির অনুংপাদের প্রযোজক 

অনুমিতি-তংকরণান্যতর প্রতিবন্ধকজ্ঞানবিষয়ত্বের অভাঁব থাকায় হেত্বাভাস 

হয় না। ইহাই ভাবার্থ। যে হেতুর সাধ্যকেবলান্বযী__অত্যন্তীভাবের অপ্রতি- 
যোগী সেই হেতুই অনুপসংহারী হেতু । এই অনুসংহারীদোষ সাধ্যাভাব 
ব্যাপকাভাব প্রতিযোগীরূপ ব্যতিরেকব্যাপ্ডিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ৷ 

নব্যনৈয়।য়িকমতে সাধ্য ও হেতু কেবল্ান্বয্নী অর্থাৎ অত্যস্তীভাবের অপ্রতি- 

যোগী হেতুকে অনুপসংহারী নামক অনৈকাত্তিক হেত্বাভাস বলে। 

য সাধ্যবতীতি। সাধ্যাধিকরণতানিরূপিতবৃত্িত্বসামান্যাভীববিশিষ্ট হেতু 

বিরুদ্ধনামক হেতু । মুলস্থিত এবকারেণ-_সাধ্যাধিকরণত্বাবচ্ছেদে অর্থাং 
সাধ্যের সকল অধিকরণেই অভাববিশিষ্টহেতু বিরুদ্ধ এরূপ অর্থ বোধিত হয়। 
কিন্ত অসাধারণহেতু এরূপ নহে বলিয়। বিরুদ্ধলক্ষণের অসাধারণে অতিব্যাপ্তি 

হয় না। সাধ্যের ব্যাপকীভূত অভাবের প্রতিযোগী হেতুই বিরুদ্ধ হেতু ইহাই 

“যঃ সাধ্যবতি” ইত্যাদি কারিকার সরলার্থ ॥ ৭৪ ॥ 

আগমাবিকিহাত্রা ভাব হলভঘালিভ্িহত্তঘ | 
ভ্যাচ্ম্ামিক্রিতযহা ভ্যাবিত্তিতবল্তিনা ।1ও৭)। 
হ্লাজিব্তিঘঙ্গ অহ্ী মঈল্দঘিনমীমিতি: | 
ট্বীন্রল্ম ঘুনবতঘাহসাজিত্তিংস্ান্বতা ॥1৩৭।। 
ভপাণ্সহলাজিভ্তিহঘহা লীভমুমাহিী মনল্। 
নিহন্তমী: ঘহামহা ইজ: অব্সবিনহালা |৩ও॥। 
আাভ্যহল্যী অঙ্গ বহাজন্ঘী নান: শানু: | 
শব্ঘজিন্কাীল ঘই বল্পাহিযগগ ঝাচ্সবী |॥৩৫।। 

অনুমানে সর্বদাই সিদ্ধপদার্থ ই হেতুরূপে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যে হেতুটি 
সাধ্যের মত অুসিদ্ধ সেই হেতু সাধ্যসাধনের নিমিত্ত ব্যবহৃত বা প্রযুক্ত হইলে 

সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস হয়। গ্রন্থকার অসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসের 

কোন লক্ষণ করেন নাই । উহার বিভাগ বা প্রকারভেদের কথাই বলিতেছেন 

--অসিদ্ধি তিন প্রকার- আশ্রয়াসিদ্বি, স্বূপাসিদ্ধি ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি । 

অনুমানে হেতুর আশ্রয়ভৃত পক্ষটি বা পক্ষের অবচ্ছেদক বা বিশেষণাংশটি 

২৬২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অপ্রসিদ্ধ ব1 অবাস্তব হইলে আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। যেমন 
“গগনারবিন্দং সুরভি অরবিন্দত্বাৎ” এখানে হেতুভৃত,্অরবিন্দত্ু প্রসিদ্ধবস্ত 

হইলেও উক্ত হেতুর আশ্রয় গগনারবিন্দ পদার্থ অপ্রসিদ্ধ বা অলীক বলিয়। 
হেতুর আশ্রক্লাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাম বা হেতুর দোষ হয়। পক্ষতাবচ্ছেদক 

ব! পক্ষের বিশেষণাংশটি অপ্রসিদ্ধ হইলেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 

হয়। যথা «মণিময় পর্বত বহিরমাঁন্” পর্ববতের প্রস্তরময়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে, 

কিন্ত মণিময়ত্ব প্রসিদ্ধ নহে, সুতরাং পর্ববতের বিশেষণীভূত মণিময়ত্ব অপ্রসিদ্ধ 

হেতু এখানেও আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হইয়াছে । 

স্বরূপাসিদ্ধিতে হেতু এবং হেতুর আশ্রয় পক্ষটি প্রসিদ্ধবস্ত হইলেও হেতুটি 
আশ্রয়ভূত পক্ষে থাকে ন৷ বলিয়! স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয় । যেমন 

“শব্দ অনিত্য চাক্ষুবত্বাং। এখানে শব্দ চাক্ষষপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় নয় বলিয়! 

পক্ষভৃত... চাক্ষুষত্বহেত থাকে না বলিয়। স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ 

হয়। আশয়াসিদ্ধিস্থলে যেমন হেত পক্ষে থাকে না, সেইরূপ স্বরূপাসিদ্ধিস্থলেও 

হেতু পক্ষে থাকে না । কিন্তু উভয়ের ভেদ ব' পার্থক্য-(07012615)06) এই যে 

আশ্রয়াসিদ্ধিস্থলে পক্ষটি অবাস্তব বা অলীক পদার্থ হয় আর স্বরূপাসিদ্ধিস্থলে 

পক্ষপদার্থট বাস্তব বস্ত। 

যে হেতুর বিশেষণপদটি ব্যর্থ বা অসিদ্ধ সেই ব্যর্থ বিশেষণকহেতু ব্যাপ্যত্বা- 

সিদ্ধি নামক হেত্বাভাস-_হেতুরদোষ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা “পর্বত 
বহিনমান্ নীলধূমাং” এখানে ধৃমত্বরূপেই ধূমে বহিনর ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত 

হয়, গুরুধর্মা বলিয়! নীলধূমত্বরূপে নীলধূমে বহর ব্যাপ্তি ব: ব্যাপ্যত্ব স্বীকৃত 

হওয়ায় নীলধূমত্ব বহিনর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হয় না। নী'লত্ববিশেষণপদটি ব্যর্থ 

হইয়াছে । সম্বসমানাধিকরণপাধ্যব্যাপ্যতাবচ্ছেদক-ধন্মাস্তরাঘটিত যে হয়, সেই 

পদার্থট ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত হয় ইহাই নিয়ম । বহিমান্ ধুমাং 

এখানে ধুমত্বসমানাধিকরণ অথচ সাধ্যভূত বহর ব্যাপ্যতাবচ্ছেদ কধ্াস্তর- 
পদের দ্বার! দ্রব্যত্বাদি গৃহীত হয়, ধুমতব দ্রব্যতাদি দ্বারা অঘটিত হওয়ায় 

ধৃমত্বব্যাপ্যতাবচ্ছেদক হইল । নীলধৃমত্বসমানাধিকরণ অথচ সেই বহর 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্মাস্তর হইল নীলত্ব, ধৃমত্রটি এই ধর্মান্তরনীলত্বঘটিত 
হইয়াছে, কিন্ত অঘটিত হয় নাই বলিয়া নীলধূমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। 
গৃহীত হইল না, সুতরাং নীলতবাংশটি ব্যর্থবিশেষণ হইয়াছে । সুতরাং ব্যর্থ- 

বিশেষণকনীলধূম হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হইয়াছে । সৃবর্ণময় 

অনুমানখণ্ডম্ ২৬৩ 



ধৃমাং ইত্যাদি স্থা নেও হেতুটি ব্যর্থবিশেষপঘটিত হওয়ায় ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি বোধিত 

হয়। কাঞ্চনময়বহি্ঠান্ এখানে পর্ববতের প্রস্তরময়ত্ের প্রসিদ্ধি আছে, কিন্ত 
কাঞ্চনময়ত্বের প্রসিদ্ধি নাই, সুতরাং সাধ্যটি ব্যর্থবিশেষণঘটিত হওয়ায় এখানে 
ব্যর্থবিশেষণকবহ্িির সাধ্যাসিদ্ধি নামক হেত্বাভাসত্বদোৌষ হইয়াছে। নৈয়ায়িক 

সাধ্যাসিদ্ধিকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করায় স্বতন্ত্রদপে আর সাধ্যা 
সিদ্ধির উল্লেখ করেন নাই । বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_ যেখানে মণিময় পর্ববত 

পক্ষ হইয়াছে সেখানে পক্ষাসিদ্ধি বা আশ্রয়াসিদ্ধি নামক হেত্বাভাস হয়। 
“হুদে! দ্রব্যং ধূমবত্বাং” এখানে হেতুটি আশ্রয়ভূতত্রদে না থাকায় অপরা৷ অর্থাং 

স্বরূপাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয়। আর যেখানে নীলধুমাদি হেতু হইয়াছে, 

সেখানে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধি নামক হেতুর দোষ হয় । 

সে অনুমানে সাধ্য-সাঁধক হেতুর মত সাধ্যাভাব-সাধক হেত্বস্তরের প্রয়োগ 

হয়, সেখানে সংপ্রতিপক্ষনামক হেত্বাভাস বা হেতুর দোষ হয়। বাদী ও 

প্রতিবাদী উভয়ের প্রযুক্ত হেতু যদি তুল্যবলশালী বলিয়া বিবেচিত হয়, 

সাধ্যসাধক হেতু ও সাধ্যাভাবসাধক হেতু যদি নিজ নিজ সাধাসাধনে অক্ষম বা 

অসমর্থ হন। বাদী হেতুদ্বার1 সাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইলে প্রতিবাদীর পরামর্শ__ 

সাধ্যাভাবব্যাপ্যহেতুমণান্ পক্ষ, পক্ষ সাধ্যাভাববান্ ইত্যকারক অনুমিতির 

কারণরূপে উপস্থিত হইয়া বাদীর পক্ষসাধ্যবান্ ইত্যাকারক অনুমিতির 
গ্রতিবন্ধক হয় । এবং সমানভাবে বাদীর সাধ্যবাপ্য হেতুযান্ পক্ষ ইত্যাকারক 
পরামর্শজ্ঞান প্রতিবাদীর পক্ষসাধ্যাভাববান্ ইত্যাকারক অনুমিতির প্রতিবন্ধক 
হয়। সেখানে সংপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস হয় । যেমন বাদী বলিলেন- শব্ধ নিত্য 

শ্রাবণত্বাৎ শব্দত্ববং। এখানে বাদী “নিত্যত্বব্যাপ্যশ্রাবণত্ববাঁন্ শব” এরূপ 

পরামর্শদ্বার! “শব্দনিত্য” ইত্যাকারক অনুমিতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলে এমন সময়ে 

প্রতিবাদী বলিলেন-_-শব্ধ অনিত্য কাধ্যত্বাং ঘটবং। এখানে যদি প্রতিবাদী 

অনিত্যত্বব্যাপ্যকাধাত্ববান্শব্দ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বার। শব্ধ অনিত্য ইত্তঠাকারক 

অনুমিতি করিতে যায়, তাহা হইলে পরস্পরের পরামর্শজ্ঞান পরস্পরের 
প্রতিবন্ধক হইব, কোনপক্ষই সাধ্য-সাঁধনে সক্ষম ব1 সমর্থ হইবেন না। বাদী 
বলিলেন- শ্রবণেক্দ্িয়দ্বার। শব্দত্ব গৃহীত হয় বলিয়! শব্ধত্ব যেমন নিত্যবস্ত, 

সেইরূপ শর্ও শ্রবণেক্দ্িয়দার] গৃহীত হয় বলিয়! শব্দও নিত্য পদার্থ । বাদীর 

এই কথ শুনিয়া প্রতিবাদী বলিলেন-__কার্য্য উৎপভিমান্ বলিয়। ঘট ষেমন 

অনিত্যবস্ত, সেইরূপ উৎপত্তিমান্ বলিয়া শবও অনিত্য বস্ত বলিয়। স্বীকৃত 

২৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হুইবে। নিত্যত্বসাধক শ্রাবণত্ব ও অনিত্যত্বসাধক কাধ্যত্ব পরম্পরবিরোধী 
হওয়ায় পরস্পরের অনুমিতির প্রতিবন্ধক হইল । যেখানে উভয়পক্ষের পরস্পর- 
বিরোধী হেতৃদুইটি তুল্যবলশালী বলিয়! কেহ কাহাকেও বাধা দিতে পারে না 

বা সাধ্যসাধনে সক্ষম হন না। কেবল সাধ্য ও সাধ্যাভাব বিষয়ে সংশয় 

উৎপন্ন হয় । সেখানে পরস্পর বিরুদ্ধ হেতুছয়ছাঁর। পরম্পরবিরোধী পরামর্শজ্ঞান 
উৎপন্ন বা উদ্ভাবন হইলে উক্তবিরুদ্ধ হেতুছয় সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত 

হয়। যেখানে সাধ্যাভাবসাধকতেত্বস্তর থাকে, সেইখানে সংপ্রতিপক্ষ হয়। 

যেখানে পক্ষ সাধ্যশূন্য অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে, 

সেখানে বাধনামক দোষ হয়। যেমন “উৎপত্তিকালাবচ্ছিন্ন ঘটে গন্ধবান্ 

পৃথিবীত্বাং” এখানে উৎপত্তিকালীন ঘটে সাধ্যভূত গন্ধ না থাকায় পক্ষবৃত্তি- 

সাঁধ্যাভাব এইজ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত হেতু বাধিত নামক হেত্বাভাস বলিয়। 

কথিত শ্ষ ॥ ৭৫-৭৮ ॥ 

জঅবিজ্তি নিমজবী- আগ ঘাবিক্রিহিতআাহিলা | নহ্বাত্তিজ্িহিলি । আসয়াজিভিহিতআশ্ব | 

অনংলি। হ্ভ্বনাবিভিবিঅশ্ব: ॥৩এ। 

লীর্তঘুমাহিক হনি। লীগুনবল্রাহিক্ যা ল হন্তুলাশ্র্ভহুক্ষমূ, ভন্বনালা- 
ঘিক্হত জ্যাচঘলালক্জ্হজ্ছ-ঘজ্ন্তিহাঘত্তিনহ্ ভযাতেলালন্জত্ক্কতলানু। ুনসাবা- 
আাতনর্জন্থা--্নঘলালাঘিন্রহঘীলি | নিভৃভুধীহিলি | কণিঅযীবা-নীহুমাত-ভযাচ্যঅলা 

পহানহাতনি অল্ুসলিঘহাতনল তক" শ্রিভ্রনীহিতি। অখান্ন হতঘাযলিভভু-ভাহযা- 

নানভ্যাচযব্রলাঘহালহাকাভীল-বামত্যাযনলানযানহানিম্ হব্বখব: | ঘাবহুল্য হলি । 

নাঃ অহালাঅন্গহ্ক্ষলিহাচ্ত হশ্র'। বল ছও বাল্্রভকন5দি ল হালি: । হর্ন 

মৃকানভ্ভিল্লী নৃহা: কদিঅযীবীঅলাণি আত্যমূ ॥৩ৎ-৩৫।। 

হুলি পীলিগ্ননাণ দস্বালন-মন্তান্াহ্য-শ্রিহন্থিবাঘা ভিভ্ঞাল্লজুক্াবকযাসন্তুদালব্ঘু 

অলামমূ ৭) 

অসিদ্ধি হ্ত্বাভাসের বিভাগ বা প্রকারভেদ গ্রন্থকার দেখাইতেছেন-_ 

আশ্রক্াসিদ্ধি ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । পক্ষাসিদ্ধি শর্ষের অর্থ--আশ্রয়ের অর্থাৎ 

হেতু প্রভৃতির আশ্রয়ভূত পদার্থের অসিদ্ধি অপ্রসিদ্ধি ইত্যর্থ। অপরাশব্দের 

অর্থ স্বরূপাসিদ্ি ॥ ৭৫ ॥ 

নীলধূমাদিক ইতি। ধূমত্বাদিধর্ম অপেক্ষা নীলধূমত্বাদি গুরুধর্ম্ম বলিয়! 

নীলধুমত্বাদি ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয় না। কারণ স্বসমানাধিকরণ 

অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক যে ধর্্ান্তর, সেই ধর্মাস্তর দ্বারা অঘটিত ধর্মই 

অনুমানখগুম্ ২৬৫ 



ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকৃত বা গৃহীত হয় । যথা “বহিঃমান্ যুমাং” এখানে 
ধুমত্বের সমানাধিকরণ অথচ ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্ান্তর হুইল দ্রব্যত্বাদি, সেই 

দ্রব্যতাদিদ্বার। ধূমত্ব অঘটিত হওয়ায় ধুমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত 

হইল। “বহমান নীলধূমাং” এখানে নীলধূমত্বের সমানাধিকরণ অথচ 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদধন্মাস্তরনীলত্ব, সেই নীলত্বদ্বারা নীলধূমত্ব ঘটিত হইয়াছে, 
অঘটিত হয় নাই, এইজন্য নীলধুমত্ব ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক বলিয়! স্বীকৃত হইল না। 

“অয্নংদেশে। বহিমান্ ভবিষ্তাতি ধূমপ্রাগ্রভাববত্বাং” ইত্যাদিস্থলে ধৃমপ্রাগভাবত্বের 

ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকত্বসংগ্রহের বা উপপাদনের জন্য “স্বসমানাধিকরণ” এই অংশ 
ব্যাপ্যতাবচ্ছেদকলক্ষণে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । অন্তথা ধুমপ্রাগভাবত্ব, ব্যাপ্য- 

তাবচ্ছেদ কধ্ম্ান্তর ধূমত্ৃদ্ধার! ঘটিত হওয়ায় ধৃমপ্রাগভাবত্ের ব্যাপ্যতাবচ্ছেক- 

ত্বানুপপত্তি হয়। কিন্তু স্বসমানাধিকরণাস্ত নিবেশ করিলে ধুমত্বধর্মটি ভাবপদার্থ 

বলিয়। ধৃমপ্রাগভাবত্বের ব্যাধিকরণধন্ম হইয়াছে, সমানাধিকরণধন্ম হয় নাই, 

স্বতরাং তাদৃশব্যাপ্যতাবচ্ছেদকধন্ম।স্তরপদের দ্বার! দ্রব্ত্বাদি গ্রহণ করতঃ 

ধূমপ্রাগভাবনত্বে লক্ষণসমন্বয় হইল । সংপ্রতিপক্ষের লক্ষণ বা স্বরূপ বলিতেছেন-_ 

“বিরুদ্ধয়ো$” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা। “কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বীং” ইত্যাদি 

অব্যাপযবৃত্তিসাধ্যকস্থলে সাধ্য ও সাধ্যাভীব একাধিকরণবুক্ষে বর্তমানকরায় 

উহাদের সামানাধিকরপ্য আছে। সৃতরাং কপিসংযোগব্যাপ্যবান্ ও কপি- 

সংযোগাভাবব্যাপ্যবান্ ইত্যাকারক পরামর্শদ্বয় থাকিলেও সংপ্রতিপক্ষ হয় না। 

এই সদ্দেতুস্থলে সংপ্রতিপক্ষনিষেধের নিমিত্ত “বিরুদ্ধয়োঃ হেত্বোঃ” অর্থাং 

পরস্পরবিরোধী হেতুছ্য়ের এইভারে কথিত হইয়াছে। স্ব-সাধ্যের বিরুদ্ধ 
অর্থাং অসমানাধিকরণ যে সাধ্যাভাব, সেই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্যবত্তা পরামর্শ 
কালীন সাধ্যের ব্যাপ্যবস্তাপরামর্শের বিষয় সংপ্রতিপক্ষ বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । যেমন ধূমের সাধ্য হইল বহি, বন্ছির অসমানাধিকরণ বহৃত্যভাব, 

বহদ্যভাবের ব্যাপ্যবত্বাপরামর্শজ্বানকালীন বহিনব্যাপ্যবত্তাপরামর্শজ্ঞানের বিষয় 
যে হেতু, দেই বিরোধী হেতুই সংপ্রতিপক্ষ বলিয়! কথিত হয় ॥ ৭৭ ॥ 

সাধ্যশূন্য ইতি। পক্ষশব্ধের পক্ষতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট এতাদৃশ অর্থই 

বিবক্ষিত। এইরূপ বিবক্ষিতার্থ প্রদর্সিত হওয়ায় উদ্দেশ্যতাবচ্ছেদকীভূত 

অন্যদেশাবচ্ছেদে বা অন্যকালা বচ্ছেদে বিধেয়াংশের জ্ঞান বু/ংপত্তি সিদ্ধ হওয়ায় 

ঘট গন্ধবিশিষ্ট হইলেও উৎপত্িক্ষণাবচ্ছিন্ন ঘট গন্ধাভাববান্ ইত্যাকারক 

বাধের অনুপপত্তি হয় না। যেহেতু কাল, দেশ ও স্থান প্রভৃতি ইহারাও 
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পক্ষতাবচ্ছেদক বলিয়া পরিগণিত হয়। পক্ষতাবচ্ছেদকীভূতদেশাবচ্ছেদের 

উদাহরণ দেখাইতেছেন--“এবং” ইত্যাদি গ্রস্থদ্বারা। মুলাবচ্ছিন্নবৃক্ষকপি- 

সংযোগী এখানেও এরূপ বোধিত হয় অর্থাং ষদিও বৃক্ষে কপিসংষোগ থাকে, 
তথাপি মুলাবচ্ছেদে বৃক্ষে কপিসংযোগাভাৰ থাকে, যেহেতু দেশ, স্থান এবং 

কালাদিও পক্ষতাবচ্ছেদক হয়। অতএব এতদ্বৃক্ষত্বহেত বাধদোষ বলিয়া 

গণ্য হয়। যে সময় পধ্যন্ত পক্ষ সাধ্য সন্দেহবান্ ইত্যাকারক জ্ঞান থাকে, 

তাবংকাল পধ্যস্ত পক্ষে সাধ্যসাধনের নিমিত্ত হেতু ব্যবহৃত হয়। এ হেতু 
কোন দোষযুক্ত না হইলে সাধ্যসাধনে সমর্থ হয়। কিন্তু যেস্থানে কোন 
বলবং প্রমাণের দ্বারা পক্ষসাধ্াভাববান্ ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান 
উৎপন্ন হইয়াছে, সেস্থানে আর পক্ষ সাধ্যসংশয়বিশিষ$ ইত্যাকারকজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। এইজন্যই বাধ হেতুদোষ বলিয়] গণ্য হয় বা বাধিত দুষ্টহেতু 

বলিম্না হ্বীক্ৃত হয়। “কালাত্যয়াপদিষ্ট” অর্থা কালের--সাধ্যসন্দেহকালের, 

অত্যয়ে অতীতে, অপদিষ্ট- প্রযুক্ত হেতু কালাতীত নামে হেত্বাভাস বা! 
দুষ্টহেতু হয়। এই দুষ্টহেতৃতে অবাধিতত্বের অভাব থাকে বলিয়৷ উক্তহেতু 
বাধিত বলিয়া অভিহিত হয়। পক্ষে সাধ্যাভাব প্রমাণসিদ্ধ হইলে হেতু 

বাধিত হয়। “ষাগো ন স্বর্গহেতুঃ ক্রিয়াত্বাং, গগনবং” এই অনুমাঁনে পক্ষতৃত 
ষাগে সাধ্যতৃতত্বর্গহেতুত্বাভাব আছে। কিন্তু বেদপ্রমাণ দ্বার পক্ষভৃত যাগে 

বর্গহেতৃত্বই অর্থাং সাধ্যাভাবই সিদ্ধ বলিয়! এখানেও হেতু বাধিত হইয়াছে 1৭৮॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যাপ় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ-দেশিকোত্তমোপাধিক 
শ্ীশ্রীজীবন্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসি-_ ভারদ্বাজান্নদা প্রসাদস্থৃত _শ্রীগোপালচন্জর 
'তর্কতীর্থকৃত কারিকাবলী সহিতসিদ্ধাত্ত মৃক্তাবলীর অনুমানখণ্ডের সবিশদ 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥ ২॥ 

অনু নানখগুম্ ২৬৭ 



ওমানব্হভম্ 

ঘালীতাজ্ন সমল: নহলী বানযাহিঙ্গল্। 
জাহঘণীবানাহীনা মা হযাব্ ঝা ক্ষত নলমৃ।।৩২।। 
নাননসার্খভ্যানিবহাভ্ন জ্লরিভ্সাদাং ক্স | 

বানমাহ্মিবালাল্ত হাজিলীঘঘলাদ্দতমূ।14০।। 

এখন উপমান প্রমাণের বিষয় বলিতেছেন। উপমিতি তৃতীয় প্রকারের 

অনুভব। এই অনুভবের করণ উপমান প্রমাণ বলিয়! অভিহিত। কোন 

অজ্ঞাত পদার্থে যদি কোন জ্ঞাতপদার্থগত সাদৃশ্যের প্রত্যক্ষ হয় এবং উক্ত- 

সাদৃশ্য প্রত্যক্ষের দ্বারা উক্ত অজ্ঞাত সাধ্যবস্তর নামের সহিত তাহার মন্বন্ধের 

নিশ্চয়াত্মক অনুভব হয়, তাহা! হইলে এ অনুভব উপমিতি বলিয়] অভিহিত 

হয়। যেমন গবয় নামে এক জাতীয় পশু আছে, এই পণ্ড অরণ্যেই বাস 

করে। গবয় আবার “নীলগাই” শব্দদ্ধারা বোধিত হয়। গবয় গোসদৃশ 

অরপ্যবাসী পশুবিশেষ, গরু নহে। গরুর সাল্না বা গলকম্বল আছে। 
গবয়ের গলকম্বল নাই। কিন্তু গবয়ের শরীরের অন্যান্ত অংশ গরুরই মত । 

গবয় অরণ্যপশ্ড বলিয্ন। গ্রাম্যবাসীর পক্ষে গবয়ের প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়। 

স্বাভাবিক নহে । অথচ গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি গবয়শব্ শুনিয়াছেন, কিন্তু গবয়- 

শব্ষের অর্থ বা গবয়বিষয়কজ্ঞান নাই। একদা কোন অরণ্যবাসী ব্যকির 

নিকটে গ্রাম্যবাসী জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন-_-“গোসদৃশঃ 

গবয়$ অথবা যথা গোঁঃ তথ। গবয়ঃ অর্থাৎ গরুর সদৃশ পণ্ড গবয় বলিয়া 

অভিহিত হয়। “গোসদৃশ পণ্ড গবয়” ইত্যাকারক অরণ্যবাসীর এই বাক্যকে 

অতিদেশবাক্য কহে। গ্রাম্যবাসীব্যক্তি এই অতিদেশবাক্য শ্রবণ করার পরু 

বনভ্রমণে গমন করিয়া অরণ্যে গোসদৃশ কোন পশু প্রত্যক্ষ করিলেন অর্থাৎ 

অরণ্যে কোন 'িশুতে গরুর সাদৃশ্য দর্শন করিলেন, তখন সেই গ্রাম্যবাসীর 
স্বতাবতঃই পূর্ববশ্রত অতিদেশবাক্যার্থ স্বতিপথে জাগরিত হইল । দৃশ্যমান 

পশুতে গোসাদৃশ্যের দর্শনের ফলে “গোসদৃশ পশু গবয়”এই অতিদেশ বাক্যার্থের 
রখ হইল। পরক্ষণে উক্ত স্মরণের দ্বারা “অয়ং গবয়পদবাচ্যঃ” ইত্যাকারক 
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তান উৎপন্ন হয়। এখানে গবয় শের সহিত পশুসন্বন্ধের--বাচ্-বাচক ভাব- 

সম্বন্ধের জ্ঞানই উপমিতি। এই উপমিতি নামক তৃতীয় প্রকার অনুভবের করণ 
হইল-_ৃশ্যমান গবয়পশ্ততে পুর্ববজ্ঞাত গোপশুর সাদৃশ্য জ্ঞান, এবং সাদৃশ্যের 
প্রত্যক্ষ জন্য গো-গতসাদৃশ্য প্রত্যক্ষ হইতে উৎপন্ন অতিদেশ বাক্যার্থ স্মরণ হইল 
এঁ করণের ব্যাপার । গবয়ত্ব জাতিবিশিষ্ট গবয় পশুমাত্রই গবয় পদবাচ্য এইরূপ 

জ্তান উপমিতিরপ ফল । এইভাবে না বলিয়া “অয়ং গবয়পদ বাচ্যঃ।” এইবরূপে 

বলিলে দৃশ্যমান গবয়াতিরিক্তগবয়ে বা গবয়মাত্রেই গবয়পদবাচ্যত্বের জ্ঞান 

হইবে না। অতএব গবয়ত্ববিশিষ্ট পণ্ড গবয় পদবাচ্য এইরূপ জ্ঞানই উপমিতি। 

বিশ্বনাথ বলিলেন-__অতিদেশবাক্যার্থের স্মরণের পর “গবয়পদবাচ্য” 

ইত্যাকারক গবয়াদিপদের যে শক্তি জ্ঞান হয়, তাদৃশশক্তিজ্ঞানই উপমিতিবরূপ 

ফল ॥৭৯-৮০।॥ 

শমিলি ল্যুন্াহ্যলি-__সালীতাহীলি । অস্াহথন্ধন জঁনন্তিহ্ সালীলাতীক্রদ্-_ 
বীবতহী বানযণনুত্রান্থয হুলি। ঘহন্াহ সামমীছান ল্ুন্বিভ্হভ্যান্ী আান্রযীনচ্হলক্গ 

বীবা্হত্হান অক আলল্) লন্তমিলিকহঘাল্। লক্লল্তহ' বাীজনুহী বাতঘণহ্তাভষ 

হুলিইহাতা্নযাখভলহঘো অহ জাবী, লইশ্র ভঘানাহ: | লহ্লল্লহ বা্জীবানযণহ্লাভ্য 

হনি হ্বান ঘহু জাবী, লন্তঘলিলি: । লন্তু অয আ্যঘহ্লানয় হকতুঘলিলি: | বানযাল্লই 

হাকিসনালান্রসঅক্রানু ॥॥৩৩-০০।। 

ইতি শ্রীবিশ্বনাথপঞ্চানন ভট্টাচাধ্য-বিরচিতায়াংসিদ্ধান্তমুক্তাবল্যাম্পমান- 

খণ্ডম্ সমাপ্তম ॥৩॥ 

যেখানে অর্থাং প্রথমে কোন অরণ্যবাসী ব্যক্তির নিকটে গ্রাম্যবাসী ব্যক্তি 

জিজ্ঞাসা করাতে অরণ্যবাসী ব্যক্তি বলিলেন- গোসদ্বশ জন্তু গবয়পদবাচ্য 

অর্থাং গরুর মত-_সদৃশ অরণা পশুকে গবয় বলে। পরে সেই গ্রাম্যবাসী 

কোন অরণ্যে গবয় প্রত্যক্ষ বা দর্শন করিল এবং সেই গবয়পশুতে গোসাদৃশ্যের 

যে দর্শন বা প্রত্যক্ষ হইল। দৃশ্যমান গবয়পশ্ডতে পূর্ববজ্ঞাত গরুর সাদৃশ্য 
জ্বানই উপমিতির করণ বলিয়া কথিত । গোসাদৃশ্ জ্ঞানের পর গ্রাম্যবাসী 

ব্যক্তির “গোসদৃশে! গবশ্মপদবাচ্য” ইত্যাকারক স্বভাবতঃই পূর্ববশ্রুত অতিদেশ 

বাক্যার্থের স্মরণ হয়। এই অতিদেশ বাক্যার্থ ম্মরণই উপমিতির ব্যাপার 

বলিয়। অভিহিত হয়। তাহার পর “গবয়ত্ববিশিষ$গবয় পশু গবয়পদবাচ্য” 

ইত্যাকারক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানই উপমিতি বলিম্না কথিত। 

কিন্ত অয়ং গবয়পদবাচ্য অর্থাৎ এই দৃশ্যমান অরণ্য পশুটি গবয়পদবাচ্য 

উপমানখণ্ম্ ২৬৯ 



এইবপ জ্ঞান উপমিতি বলিয়া স্বীকৃত হয় না; যেহেতু অন্য গবয়ে গবয়- 
শবববৃত্তিশক্তি জ্ঞানের অভাব প্রসঙ্গ হইয়া উঠে। অর্থাং গবয্পমাত্রে শক্তি- 
জ্ঞানের অভাব হওয়ায় যাবতীয় গবয়বিষয়ক জ্ঞানের অনুপপত্তি হয়। অতএক 
গবয়ত্ববিশিষ্ট দৃশ্যমান একটি গবয়ের জ্ঞান হইতে তঙ্জাতীয় সকল গবয়ের 
জ্ঞান উৎপন্ন হয় এরূপ বুঝিতে হইবে । 

ইতি মহামহোপাধ্যায় বীরেশ্বর তর্কতীর্থ__ দেশিকোত্তমোপাধিক 
শ্রীশ্রীজীবগ্যায়তীর্থমহোদয়ান্তেবাসিভারদ্বাজান্নদা প্রসাদস্ুত -_ শ্রীগোপালমন্ত্র 
তর্কতীর্থকৃতকারিকাবলীসহিত সিদ্ধান্তমৃক্তাবলীর উপমানখণ্ডের সবিশদ 
বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত ॥৩॥ 

২৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হাজ্ববভল, 

ন্ষালল্ত কত্ত ভ্াং বগ নানী: | 
হাজ্নীম: ক অঙ্গ হাক্িলী: অন্ক্ধাহিতী |14৫। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়। বিশ্বনাথ শব্দ প্রমাণের 

বিষয় বা পরিচয় দিতেছেন। নব্যনৈয়ায়িকমতে বাক্যান্তরগত পদসমূহের 

দ্বারা উৎপন্ন জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ বলিয়। অভিহিত হয়। পদসমূহের জ্ঞানই 

শব্প্রমাণরূপে শানবোধের করণ বলিয়। কথিত হয় । পদলক্ষণ__-শক্তংপদং | 

অর্থাং শক্তিবিশিষ্টই পদ বলির অভিহিত হয় । জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ)ই শক্তি- 

পদের অর্থ । ঘটাদিপদ নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে প্রকাশ 

করে । ঘদ পদ ঘটাদি পদার্থকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। অতএব 

সেই সেই পদের সহিত সেই সেই অর্থের একটি সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে 

হইবে । এ সন্বন্ধই পদের দ্বার] অর্থবোধকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে পদের সহিত 

ষে অর্থের সম্বন্ধ আছে, সেই পদের সম্বন্ধ হইতেই সেই অর্থ প্রকাশিত হয়। 

সেই সম্বন্ধই হইল শক্তি__জ্ঞানোৎপাদনসামর্থ্য। পদের সহিত অর্থের যে 

সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধের নাম তাদাআয । আলংকারিকমতে- তাদাত্ম্যশব্দের অর্থ 

ভিন্ন ভিন্ন বা বিভিন্ন । সকল পদার্থেরই ব1 প্রত্যেক পদার্থেরই বোধক শব্দ 

পৃথক্ পৃথক্ রূপে বুঝিতে হইবে । “্যাবস্তঃ শব্বাঃ তাবস্তঃ অপ " সকৃদুচ্চরিতঃ 

শব্দঃ সকৃদর্থং গময়তি”। 
শব্ধ নিজ অর্থকে অভিন্নরূপে প্রকাশ করে। শব্দ হইল আকাশবৃতি, 

আর অর্থ হইল ভূতলবৃত্তি, আর অর্থজন্য জ্ঞান আত্মবৃত্তি। অধিকরণ ভিন্ন 

হওয়ায় শব্দ ও তাহার অর্থ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ন্যায়মতে 

ধংকেত মাত্র শক্তি বলিয়। কথিত হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই সংকেত । অস্মাং শা 

বা পদাং অয়মর্থো বোদ্িবাঃ এই পদ হইতে এই অর্থ বোধিত হউক্ ইত্যাঁকারক 

ঈশ্বরীয়-ইচ্ছাই সংকেত বা শক্তি। সংকেতের অপর নাম শক্তি। 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন__শাববোধস্থলে বা শাক্যার্থবোধস্থলে পদজ্ঞান করণ 

বলিয়। কথিত হয়। পদজন্য পদার্থজ্ঞান ব1 পদার্থদ্মরণ শাববোধের ব্যাপার 

বলিয়া স্বীকৃত হয়। শত্িজ্ঞান সহকারী কারণ, শানবোধ বা বাক্যার্থবোধ 

শব্দখণ্ডম্ ২৭১ 



হইল ফল। “গঙ্গাপ্রবহতি” এই বাক্য উচ্চারিত হইবা মাত্রই “গঙ্গ1 ও প্রবহতি” 

এই পদদ্বয়ের শ্রাবণপ্রত্যক্ষাত্সক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান পদজ্ঞান বলিয়। 

অভিহিত হয়। পরে উক্তপদঘ্বয়জন্য ভগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ ও 

প্রবহৃন ক্রিয়ার জ্ঞান বা স্মরণ হয় । এই ম্মরণাত্মক জ্ঞানকে পদজন্য-পদার্থোপ- 

স্থিতিরূপ ব্যাপার বলে। এই পদার্থোপস্থিতিতে শক্তিজ্ঞানের আবশ্যক হয় 

বলিয়। শক্তিজ্ঞান শাব্ববোধের বা বাক্যার্থবোধের সহকারিকারণ বলিয়া 

স্বীকৃত হয়। ভাগীরথ-রথ-খাতাবচ্ছিন্ন-জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাপদার্থও প্রবহন- 

ক্রিয়ার অর্থ পূর্ববজ্ঞাত থাকায় এখন গঙ্গাদি শব্দের শ্রবণের পর উক্ত অর্থসমূহের 
"মরণ হইল। উক্তপদার্থ সমূহের স্মরণের পর “গঙ্গা বহিতেছে” ইত্যাকারক 

যে পদার্ঘদ্বয়ের পরম্পর সন্বন্ধবোধক বাক্যার্থজ্ঞান, এই বাক্যার্থজ্ঞানই 

শাববোধ বলিয়! কথিত হয় ॥ ৮১ ॥ 

হাভ্হনীঘ-সঙ্কাত ভ্হাযলি-_ঘহ্ষ়ানন্িবিনি। লত্তু হাসান নব কহ্আমূ। 

নহানান$দি লীনি-হতীক্কান্তী হাভহুনীঘ্াত্। ঘহবাশ্র্থীহিলি। ঘহ্জল্যণহাখহ্দহ্ঘা 

তসাদাহ; | অন্যথা ঘহ্ষ্মালবল; সত্সহ্কাহিলা পনথাশ্রীঘভিখলাদি হাক্হুনীঘানটী: | 

লঙ্গাদি নবত্যা ঘহুল্যত্ন লীষ্যম্। অল্যখা ঘহাহি-নহান্ ঝদনাঘভঙফলজ্ল আঙ্কাহা- 
হলহদী আবী আক্কাহাহসাঘি হান্হত্রীঘানপ: | গ্বতিহন্ন হাকি-ভহাতাল্সলংবচন্্ল্ঘ: | 

আসন হাক্ষিহ্বানফঘীনঘীহা:) ঘৃতত্র' হাজিসহালান নহ্ষ্ানগণি লুঈঘকন্বীল লবুভমহতআা- 

ত্রন্ঘল: | নহ্ষ্বালহঘহি হক্ষবকজল্পিষ়্ালনিঘ্বসা ঘহাথীপখাদন্কআম্। হাজিংন্ 
প্ুইন জন অহাখহা বলল: । ঘা ম্বাভলাক্ভভ্হাহুঘলশ্া জীভু্য ইনীন্নইভ্ভাভঘা | 

সান্তুলিককী লাম্ি হাকিহ্ভত্রান্, “ছক্কা্হীওহ্ছনি দিলা লাল ভ্তুচ্যাহি”লীম্ইং ভাঘা: 
অকল্রান্। আন্তুলিকবত্কুলিব তত ল হাকিহিলি অজ্হামঃ । লন্যানত্ত ইন্রইভা ল 

হাক, ক্ষিল্তু হুভন্ব। বীলান্তুলিক্-অঙ্থ লিবিওনি হাক্তিতভকইীলব্যান্ত: | হাজি-মন্ভন্ত 

তযাক্হাহ্ন: | লখাছি-_ 

“হাজিসঘ্ব ভ্যাক্ংআীঘলানকীনামন্মা্যাব জ্যশরন্থাংলহন্। 

অল্অহহীঘান্ নিনবরহুল্তি বালিঘ্যল: ঝিভুঘভ্য্তন্ভ্া: ॥৮ 

ঘান্র-সন্কলি-সবযাীলাঁ হাক্ষিসন্থী ভযাঙ্কআাহ সনলি। হ্ছিনূ তু বলি লাক 

কযজ্যবী। জথা-_ইযান্কহবীহাফঘান্তহয ভ্কর্লাহি হাক্তিভযবী। শ্বিল: ঘন্মলীকযাহী 

ভ্বসা অন্থ ভঙগভ্যামহাক্লয॥ লম্বীহআানু ব্যত্যন কিন্ত ভুনী হাক্িভাঘন্বান। 

্বিহ্মাহী সন্ধাবীমূঘ আাঘবী। নম্ব কর্তহনজিমালাকম্পাহ্ণহীলং লুবীযা 
হালি লাভ্যমূ, ক্ষণঅঁছযানধিশ্বানভ্য লঙ্গ ললঙ্গব্ান্। ভ্রদামিনালমীবহন্ 

২৭২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ক্কচ্নততাহালনভত্ু: সখলাল্নলঘহীণহখ্াতরঃ। “ক্কল্নততাী”্তজ্য হলহমিহীঘজত্ল 
লানুঘতঘাছিঘ্বঘতঅলখরঃ | লন শন হন লীসী বন্জলীর্ঘাহী ল শন অঁভ্যাল্তযঃ। যঙ্গ 
ক্ষন ল নিহীনতাতন লান্ঘত্যম, লহ্নাহতআাঘ-_-সখলাল্ীলি। লা ঘাখালিহিক্তা- 
নিহীমভা্ন দখলব্ভাখ:। বীন ঈল হন লী হাভভর্লীকাহী শ্সাউনত্ঘামূ। 
ব্বী্ত দন্বলীকযানী ব্বীকাইনহিআাত লিলীযহ্ভমূ। লফথ ভ্রিবীবাল্নহীঘংখাত্যতজ্রাহ্ 
আাহ্ঘলিনি | ঘ্ত্র ভ্যানাইওদি ল হাক্তিবাঁহানু। হ্খীবাভল্তমীবঘাকী তত ্যানাই 

আঙ্গঘন তা ভহ্ালা। আলালীবযান্থী নত আগঘহন, লহঘলীব্যাহী তত সলিঘীতিতন 

লিভনুকহাতা | তনলালাহ অশা হাকিসন্ব্তখীজম। ঘৃূত্র ্গীমাহ্দি হাকিসন্:। 

বলি নাঘক্ ল্বন্মিনূ তযজ্যবী। যথা লীন্তাহিঘিহানাঁ লীক্তহৃনানী লীভানি-নিহাচ শব 

হাজি: জীন ন্যুলুজাহিলা। খাদি ভাঘন্বাহ্ লীলাহানন হাল্িঃ, লীক্তাহি-লিহাচ্ট্্ 

গালি । ঘ্বনামত্রানযা্ণি। যথা ল্ীক্ষিত: দ্িকঘহ-নাভ্য হতযাহি হাল্ছানু, 
দিক্যাবি-হাল্লালাঁ ক্বীন্কিন্উ হার্নিলসন্থ: | হন ন্যনহাহানদি । অশ্বা সযীঅন্ত-ন্ভন 

অঞ্নালধকস্ললন্। লহ সুজা সযাজ্য-নবত্রল ঘওু আনীল: | লাহ্তনাহ্ দান জখী- 

নাভী ঘভ্তালযলভূণ ক্লাশ" ঘঞ্ুলালখীলি হান্হুসমীভ্যলি্সন্রাহ্লি । ললহন্ন ঘন 

লয় বালানবতযাহ্ত্রা্্যাহী আত্রাদীজানাঞ্ঘাঁ আহাহ্ণিহালাঁ ্ঞাহঘাল্ল্িল-আন্যাহী 

হাদ্দিল হৃক্তালি । হুতশ্রস্্ মৃতীত্তি লীলী ঘহু হুত্যাহি হাভ্হাল্ল হাভ্হুলীঘ: | ঘত্াহি- 

হানা জ্ঞাহ্ঘান্বি-ঘত্াহি-নীতি ভানখ্যতিঘাহলানু, জ্কাত্যলান্বীঘ সলি "্ঘ ভিজানীনা 

ানথমলি, অহ্মানান্ন হাভহনীঘ হত্যমি কন্িনূ। লল্ল। সথললঃ কাহ্যত্নিল- 

অনা হাযনঘাব্তীডনি ভাঘনন নহন্থানু লহ বৃহিত্যানীন্বিযাত্র। আলত্ত “নল 

ঘু্নঘব জাল:, কুল্যা বী বাসিতআীপ্ক্যাী মৃত্রসাঘাহ্-জুব্বনাভিল্ণাষ্না স্তন 
অন্তুদা ললুক্ষা্তআব্রন নহিহামান্ভাভহুনীর্থ লিআঁঘ লত্ন্তুলযা ভহাভহনঅঘাহ্ঘলি | 

বধান্ম জ্ঘমিত্বাঘাল্ন ক্কাহযানিতিবী হাক্ষি: | লন্ম লস “নল হর” কআহি-হাক্হাল্ল- 
নগ্তযান্থাত্যম্ ১ দালামানান্, “্ঘিস ! ভ্ু্গংবী জালী হ্লহন”কযাহী লহ লাত্রাভন্ব। 

হুতস্ব ভাঘণাহ্নিত্রলঘ্ডদি হাকজিদ্যন্তততা ছতুনহ্হ্ঞ ঘতুনাল হাক্িদব্রাবযলি | ঘৃত্র 

আাঙ্গঅহীণাহনি হান্বিত-ন্থ: | যথা যতরনঅহন্নহত্দনর্নীব্রস যনঘহ্হস ভীঘহুকত্িহী 
আহা দীন: জী তত ম্উচ্তানাম্। ললহ্ছি “ঘঙ্গান্ঘা আমশঘী ম্তাবলব5ধবী 
নীহ্লানাব্তিম্ভল্লি” | শীধা-__-“অঘল্ী অভশ্রহাতজানা জাঘল দসহাললম্ | লীহ্লানাহন্ব 

লিশট্লি যশ: জতাহাহাভিন: ॥৮ হলি আন্গযহীঘাহ হীঘহুক্ক হাজি: নির্জানবী। 

কষ্পী তত হাকিসনানু সযীয:; লালাহান্বিব-ক্ত্নন ঘীততানূ। ন্বয্মাহিঘই তত নিনিবান- 
কাঝান্াআানাহামিনজ্ন্বনমূ। ভূত শিশহতাকদি হাদিস: | শ্রিঅহছাল্্ত অন্অনানা খ্ক্ত- 

শবখগ্ুম্ ২৭৩ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩ ৭-১৮ 



ঘহাল্লইআ লহ্খক্রথলমূ। অঘখা ঘহীহহ্বীহস ক্রতহীংব্নীজনলন ঘিলংতাহ্ ঘহণহল 

হী হানিললন্থ: | ঘৃত্র নন্বলবহস নাকী জলিল ভিলংআহ'হ্যাভক্স হলাখলংন 

জলযাতী | ঘার্ন দবিজুঘব্কঘ মাজিছ্যাহুণি হা্িবসন্: | অখা হন অছ্ঞাহ-লবী-দগ্ুনক্ধী 

কীর্মী্যাহী দিচ্কহাভ্হহ্ জকীঙ্জিউ হালিনীসনথ হুলি। 
বঙ্গ জানাঈন ছানি: , লন্ত আ্যনলী, জ্যজিন্বাহাহু আন-জ্ঞান্। ভ্যফি লিলা 

আলিলালহসাঘমলাহ্ ভযলবহ্দি লাললিলি হশ্িনু। লন্গ। হাক্তি ঘ্রিনা জ্যক্ষি- 

লালানুদলং | ল ন্ন অঙ্গবীবছাতা, অন্ুদনলি-সবিভক্ঘান নিনাঘি ভ্যন্জিনীনাল্। 
ল ন্ন ভ্যক্ষিহাক্ী আলন্তম্ ১ অন্কভত্যন্তী হ্ন্ধব্সাত্ত হাল্গব: ভম্রীক্ষাহান। ল 

ত্বানন্ুযনঃ বীাইহন্বান্তুবলক্কতানু। কিত্বব হী: হানশ্রলি হাতিসহ্থীযহি, হা 
ভযলগীহাজিঃ | হি তত বীর হান্গঘলিলি হাকি-সহুব্বহা বাকত্রসঙ্তাহজ-ণহা শ্রংলহতা 

হাভভ্মীঘহল্ন ল হসানু, অলালসক্কাহক্রবিল হালিমা ঘভাখংনহণ হান্তুনীঘ দলি ন্ম 
ইত্ততান্। কিত্ব বীংন ঘহি হাবি.বনকা বান হাক্কযলানছ্টত্ক নাভযম্ । বীংনকলর-ন্ত 

বাননহাঘলললতনি জলি অঙ্গজ বীমনতত্নমূ। থান বীনমক্ীনাঁ হান্্ঘলান উইত্ী- 

গভ্ুপনহাল্ লঈত্র বীহত্রলূ। লঙমানূ লন লতুলা আদ্কলিলি হাচ্ভনভাহ্ভ্য অিনীঘাুদণতযা 

জ্কক্লালা হাজিজব্তান্কুল-নিহাচ্জজ্যকানন নিগাহঘনীনি | 

হাজ'ঘহ | লগত্ততিনমূ। শ্বন্সিত থীবিন আনি ফত্ত' ম্িক অবাক দ্য 

বাঁবিকফকল। অখাহি-__খ্সানযলাধ হত ভ্তুঘঘবী, হু হীঘিল্কমূ। খা দান্বক্কাহি- 
ঘহুদূ। যন্গানযন্রহাক্তিলিংনহাযা অন্ুহাযহানত্আ মৃষ্থাব, লন্তন্তম্ | অখা বীলভ্তক্তাহি- 

ঘহুল। অলস তত অনযতহাকি-নিমধী অজুহাযহাকিহচএক্রি, লহ যীহাকুলু। যথা 

ঘন্ভুজাহি-নহুনূ। লখান্ি- দত্তৃঅনহ্লপ্রযলহামতআা গঞ্কুজলি-ক্কনসনলশ্ব' নীগযলি। 

অহুহাঘহান্আ নব নমল ভন এক্স" নীমঘঅলি। ল ল্ব ঈনভানতনহানত ক্তুতুইওনি 
সতীবা: হাহিলি আন্্যুন্। ভ্টি-হ্বালহয নী ঘিল্কাশ্র-নুভী-সনিনক্পরক্ষংত)হিলি 
সাভ্ব: । শ্রহন্তুলত্ত্ অভুহাযহানভুঘতিবলণজ্ ওলযণাশ-নঙ্কুঅলিক্কত হল্ত্ী ল্রলি, 

অআলিথ্মানু হঙ্ তু ভক্যর্থভ্য মাঘ: সলিজলখীঘ, লক্গ ভম্বভাযা স্তুমুহাইবীঘ: । যঙ্গত্ত 
জুবিন বন আছিল ল্রাল্ঘচ্ণহআাল, দঝ্াতঅতত ন্ব আমংলস ন্বানযতহাকি-লাঈঘা 

নিজ হয্যান্: | আস তত ভ্ক্ঘন্সাহ্ী অনযনাখলাঘহলগপ ঝন্ুহাযহানত্ৰা অল্পংঈল 
ভন মীঘ:। যহিত্ত ভতজণল্স' িজালীহঈন, অহাভাতযললি। গত বাঁঘিক্কাখু- 

তৃঘশ্রবী; হজালল্জরগ ম্বীশ্ঘ জ্বহ ঘীবিক্কভভুমূ। হা ভল্পিহাহি-ঘহল। সহি 
ওহ্নীহুলকলাঁ লহ-যুক্দাহি-নুঘব হাবালিহীনীডদীলি 04২। 

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান প্রমাণ নিরূপণ করিয়া গ্রস্থকার এখন শবা- 

২৭৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রমাণের পরিচয় প্রদর্শন করিতেছেন--“পদজ্ঞানং তু” ইত্যাদি গ্রন্থ ছার]। 

পদসমূহের জ্ঞানই শব্দপ্রমাণরূপে শাব্দবোধের করণ বলিয়! স্বীকৃত হয়। কিন্ত 

জ্ঞায়মান অর্থাং জ্ঞানের বিষয়ভূতপদ শাব্বোধের করণ নহে। যেহেতু 

জ্ঞায়মান পদ শাকববোধের করণ বলিয়। স্বীকৃত হইলে শব্দপ্রমাণের সকল স্থানে 

শাকবোধের অনুপপত্তি হয়। কোন মৌনীব্যক্তি যদি পদ বা শব্দ উচ্চারণ 
না করিয়। স্বাভিপ্রায়বোধক বাক্য লিখিয়! দেন অথব1 হস্তাদির চে ব! 

সংকেতদ্বারা স্বকীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহ। হইলে উক্ত লিপিদর্শনকারী 

ও হস্তচেষ্টাদি প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানকে শাবক্বোধ 

বলিয়৷। সকলেই স্বীকার করেন, কিন্তু এতাদশ শাব্বোধের জ্ঞায়মানপদ করণ- 

রূপে স্বীকৃত হইলে এঁ সকল স্থানে পদ বা শব্দ উচ্চারিত ন। হওয়ায় জ্ঞানমান- 

পদের অভাববশতঃ উক্ত শাব্ববোধের অনুংপত্তি হউকৃ। অতএব জ্ঞায়মান পদ 

শাব্বব1পগে্ করণ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে ন1। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_ 

মৌনি-শ্লোকাদিস্থলে পদের উচ্চারণের অভাব থাকিলেও অনুচ্চারিতপদজ্ঞান- 
জন্যশাব্দববোৌধ উৎপন্ন হইয়1 থাকে । কিন্তু জ্ঞায়মান পদকে শাববোধের করণ 

বলিলে উক্তস্থানে উচ্চারিত পদের অভাব থাকায় জ্ঞায়মান পদাভাবহেতু 

শাবববোধের অনুৎপত্তি হয়। পদার্থধী ইতি। পদজ্ঞানের উৎপত্তির পর উৎপন্ন- 
পদজ্ঞান হইতে পদার্থের স্মৃতি উৎপন্ন হয়, সেই পদার্থস্মরণই শাববোধের 

ব্যাপার বলিয়। অভিমত হয়। অন্যথ1 অর্থাং ব্যাপারের লক্ষণে “পদজ্ঞানজন্য” 

এই অংশ ন। বলিয়। পদার্থস্মরণমাত্রই ব্যাপার এইরূপ বলিজে পদজ্ঞানী ব্যকির 

পদার্থের প্রত/ক্ষা দিজ্ঞানজন্য পদরোপস্থিতি (পদজ্ঞান) থাকিপেও শাব্বোধের 

আপত্তি হয় । এখন পদজ্ঞানজন্য পদার্থের উপস্থিতি ব] স্মরণ এইরূপ বলিলে 

প্রত্যক্ষজ্ঞানাদিজন্য পদার্থের যে উপস্থিতি ব৷ স্মৃতি হয়, সেই উপস্থিতি ব! 

ল্মরণ পদজ্ঞানজন্য না হওয়ায় সে বিষয়ে শাব্বোধের আপত্তি হইতে পারে ন1। 
সেস্থলেও অর্থাৎ পদজন্য পদার্থোপস্থিতিস্থলেও শব্দের অভিধা ও লক্ষণ 

এই উভয়ের মধ্যে অন্যতর বৃত্তি্বার যে পদজন্য-পদার্থোপস্থিতি হয়, সেই 

পদার্ধোপস্থিতি জন্য জ্ঞানকে শাববোধ বলে। অন্যথা অর্থাত তাদৃশরৃত্তিছার! 

«“পদজন্য” এইবূপ না বলিয়া কেবল পদজন্য পদর্থোপস্থিতিজন্বজ্ঞান শাববোধ 

এইরূপ শারক্বোধের লক্ষণ বলিলে ঘটাদিপদজ্ঞান হইতে সমবায় সম্বন্ধে 

আকাশের স্মরণ উৎপন্ন হইলে অর্থাং ঘটাদিপদ সমবায় সম্বন্ধে আকাশে 

থাকে, সমবায়ের একটি সম্বন্ধী হইল ঘটপদ, অপর সন্বদ্ধী হইল আকাশ, 
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একসম্বন্ধী ঘটাদিজ্ঞান হইতে অপর সন্বন্ধী আকাশের স্মরণ হয়। স্মরণের পর 

আকাশেরও শাবোধের আপত্তি হয়। পদের সহিত অর্থের সন্বন্ধকে বৃত্তি 

বা! শক্তি বলে। অতএব সম্বন্ধের জ্ঞান না থাকিলে পদার্থের কোনরূপ জ্ঞান 

উৎপন্ন হইতে পারে না । সম্বন্ধের ছুইটি সম্বন্বী, তাহার মধ্যে একটি সম্বন্ধী পদ, 
অপর সম্বন্বী অর্থ বা পদার্থ । এক সম্বন্ধীর জ্ঞান হইতে অপর সন্বন্বীর স্মরণ 

হয় এইরূপ ব্যাপ্তি বানিয়ম আছে। এক সম্বন্থী পদজ্ঞান অপর সম্বন্ধী সেই 

পদার্থের স্মারক হয়। এখন পদজন্য পদার্ধোপস্থিতি স্থলে বৃত্তি দ্বার! অর্থাৎ 

অভিধা-লক্ষণ।-অন্যতরসম্বন্ধদ্বারা পদজন্য পদার্থোপস্থিতিজন্য জ্ঞান শানবোধ 

এইরূপ বলিলে উক্ত প্রকারে আকাশের শাববোধ উৎপন্ন হয়না। কারণ 

এক সম্বন্ধী ঘটপদ জ্ঞান অপর সম্বন্ধী ঘটপদার্থের ম্মারক, আকাশের স্মারক 

হয় না। সৃতরাং আকাশ শাববোধের বিষয় হয় না। এখানেও অর্থাং 

পদজন্য পদাথেশপস্থিতিস্থলেও শক্তিজ্ঞানের ব1 সন্বন্ধজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। 

পদার্থ স্মরণের পূর্বেব শক্তিজ্ঞানের বা সম্বন্ধজ্ঞানের অভাব থাকায় পদজ্ঞান 

বর্তমান থাকিলেও পদার্থম্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। শক্তিজ্ঞান না 

থাকিলে শক্যসন্বন্করূপ লক্ষণারও অস্তিত্ব থাকে না। পদ ও পদাথের সম্বন্ধ- 

জ্ঞান অবর্তমান থাকিলে পদার্থম্মরণ উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু 

পদজ্ঞান একসন্বদ্ধিজ্ঞানরূপে অপর সম্বন্থী পদার্থের উপস্থাপক বা স্মারক হুয় 
এই নিয়ম আছে;। স্দের সহিত পদার্থের সন্বন্ধই শক্তি । এই শব হইতে 

এই অর্থ বোধিত হুউক্ এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছাই শক্তি। শক্তির অপর নাম 

সংকেত। ঘটশব্ক ঘটশব্জন্য জ্ঞান বিষয় হউকৃ বা ঘটশব দ্বার1 ঘটপদার্থ 

বোধিত হউকৃ। এ ঈশ্বরেচ্ছাকে “অয়ং শবঃ ইমমর্থং বোধয়তু” এই ভাবেও 
প্রকাশ করা যায়। 

যদিও ঈশ্বরেচ্ছ। বিষয়ভেদে ভিন্ন হয় না। যেহেতু ঈশ্বরের সর্বব- 

বিষয়াবগাহী একটিই ইচ্ছ] সর্ববদ। বর্তমান থাকে, সকল পদাথই ঈশ্বরেচ্ছার- 
বিষয় হয় । কিন্তু তথাপি ঘটশব্দের দ্বার! পটাদি সকল পদার্থ বোধিত 

হয় না। যদিও ঘটশব্দদ্ধারা ঘটপদাঁথ বোধিত হউক্ এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার 

পটাদি সকল পদাথই বিষয়তাসম্বদ্ধে বিষয়, কিন্তু ঘটশব্দদঘার1 ঘটপদার্থ 

বোধিত হউক্--এইরূপ ঈশ্বরের ইচ্ছা! বা সংকেত যখন ঘটপদার্থবিষয়ক হয়, 
তখন ঘটপদার্খ বিষয়তাসম্বন্ধে ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় হয় না। কিন্ত ঘটশবজন্য- 

বোধবিষন্বত্ব-প্রকারতা-নিরূপিত-বিশেম্ততাসন্বন্ধে ঘটপদার্থ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় 
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হয়। সুতরাং ঈশ্বরেচ্ছা সর্ববিষয়িনী হইলেও ঘটশবজন্বোধ-বিষয় তব 
প্রকারতানিরূপিতবিশেষ্যতা সম্বন্ধে ঘটমাত্রবিষয়িনী হয় বলিয়! ঘটশব্দ্ারা 

ঘটপদার্থ বোধিত হুইবে, পটাঁদি পদার্থ বোধিত হইবে না। আধুনিক নামে 
অর্থাং পিতামাতা প্রদত্ত দেব্দত্তাদি সাংকেতিকনামে শক্তি__ঈশ্বরেচ্ছ! বর্তমান 
আছেই । অনেকেই বলেন_-পিতামাত। প্রদত্ত দেবদততাদি সাংকেতিক নামে 

ঈশ্বরেঞ্ছাই প্রযোজক, যেহেতু বেদে ঈশ্বরীয় ইচ্ছার কথা বা বিষয় বণিত 

হইয়াছে-_-“পুত্রোংপত্তির পরবর্তী একাদশদিবসে পিতা পুত্রের নামকরণ 

করিবেন” এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছার বিষয় কথিত হওয়ায় নামকরণস্থলে ইশ্বরেচ্ছাই 

সংকেতরূপে বা শক্তিরূপে প্রযোজক হয়। ঈশ্বরেচ্ছাই হউকৃু অথবা 

আধুনিক ইচ্ছাই হউকৃ, & ইচ্ছা বা! সংকেতই শক্তি । শক্তিবিশিষ্টই পদ, এই 

শক্তির সাহায্যে যে শব্দ স্বকীয় অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব্দই পদ বলিয়! 

কথিত হয়। 

কোন অন্ত্রদায় বিশেষ বলেন__ আধুনিক বা লৌকিক সাংকেতিক শব্দে 

শক্তি থাকে না। কিন্তু নব্যগণ বলেন-__ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই শক্তি নহে, কিন্ত 

ইচ্ছ! মাত্রই অর্থ ঈশ্বরীয় ইচ্ছাই হউক্ বা লৌকিক ইচ্ছাই হউক্, ইচ্ছামণন্রই 

শক্তি বলিয়] গণ্য হয় । অতএব লৌকিক সাংকেতিক শব্দও শক্তি আছেই। 

কিন্তু ব্যাকরণ প্রভৃতি হইতে শক্তিজ্ঞান বোধিত হয়। ব্যাকরণ, উপমান, 

অভিধান, আপ্তবাক্য-_ প্রামাণিক ব্যক্তির বাক্য, ব্যবহার, বাঁক্যশেষ, বিরৃতি__ 

বিবরণ (টীকা ), ও প্রসিদ্ধার্থকপদের সান্নিধ্য হইতে শক্তিজ্ঞান হয়, এই কথা 

প্রাচীনেরা বলেন। ব্যাকরণ হইতে গম্ ও ভূ প্রভৃতি ধাতু, 'পটাদি প্রকৃতি, 

স্বপ.তিঙাদি প্রত্যয় ও চ, বা, তু, হি প্রভৃতি নিপাত এই সকল বস্তর শক্ভিজ্ঞান 

বোধিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ এইভাবে বিভক্ত্যন্ত ধাতু, প্রাতিপদিক 

ও প্রত্যয়াস্তকে পদ বলিয়]! থাকেন। এইজন্যই এক পদার্থের সহিত 

আকাজ্িত অপর পদার্থের অন্বয় বা সম্বন্ধ হয়, প্রকৃতির অথের সহিত 

প্রত্যয়ার্থের অন্বয় হয়। প্রতিবন্ধক থাকিলে অথাৎ কোনস্থানে ন্যায়- 

সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ হইলে ব্যাকরণজন্য শিজ্ঞান পরিত্যক্ত হয় অর্থাং 

ব্যাকরণ শান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যে পদার্থকে যে পদের শক্য বলিয়1 ব্যবহার করেন, 

ম্যায়সিদ্ধান্তের সহিত সেই শক্যার্থ বিরে"প্র হইলে সেই পদার্থ সেই পদের 

শক্যাঁথ বলিয়া ব্যবহাত হইবে না। যেমন বৈয়াকরণ পণ্ডিত--কৃতিবিশিষ্ট 

কর্তীতে আখ্যাতের -তিপ. তস্ প্রভৃতি আখ্যাতিকী ধাতু বিভজির শক্তি 
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স্বীকার করেন। “চৈত্র পাক করিতেছে” ইত্যাদি স্থলে “ঠচত্রাভিন্ন পাককর্তা" 
পাককর্তা চৈত্র হইতে অভিন্ন এইরূপ অন্বয় বোধ হয়। এখন তিঙাদি 
আখ্যাতিকী ধাতৃবিভক্তির শক্তি বা শক্য, কৃতিবিশিষ্ট চৈত্রাদিতে স্বীকার 
করিলে “কৃতিমান্ চৈত্র” এখানে শক্যতাবচ্ছেদক হয় কৃতি। পুরুষ ভেদে 
ও বিষয়ভেদে অনস্তকৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা জনিত গৌরব দোষ হয়। 
এই গোৌরবদোষ হয় বলিয়া কৃতিবিশিষ্টে তাদুশ শক্যতা! পরিত্যাগ করিয়া 
লাঘববশতঃ কৃতিতে-যতে আখ্যাতের শক্তি বা শক্যতা স্বীকৃত হয় । কৃতিতে- 
€যত্ষে) আখ্যাত শক্যত্ব স্বীকারে কৃতি অনন্ত হইলেও শক্যতাবচ্ছেদক 
কৃতিত্বের যাবতীয়-অধিকরণ কৃতিত্বাবচ্ছিন্নে একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হয়। 

কৃতি, চৈত্রাদি কর্তাতে প্রকার বা বিশেষণরূপে প্রতিভাত হয় । সেই কৃতির 
চৈত্রপদোপস্থাপ্য চৈত্রে আশ্রয়ত্বরূপে অশ্বয় বা সম্বন্ধ হয় বলিয়। “ঠচত্র পচতি” 
এখানে পাকানুকৃলকৃতিমান্ চৈত্র এরূপ শাববোধে চৈত্রবিশেষ্ঠরূপে এবং 
কৃতি বিশেষণরূপে, আর কৃতিতে প্রকাররূপে জ্ঞ।নের বিষয় হয় । যদি বল 
চৈত্ররূপ কর্তার অনভিধানহেতু অথণাৎ আখ্যাতদ্বারা উপস্থিতি ন! হওয়ায় 
“কর্তৃকরণয়োস্তৃতীয়” এরূপ ব্যাকরণগত অনুশাসন মত অনভিহিত কর্তায় 
তৃতীয়! বিভক্তির বিধান থাকায় “চৈত্র পচতি” এখানে “চৈত্রেণ পচতি" 
ইত্যাকারক প্রয়োগ হউক্। এরূপ বলিতে পার ন|। কারণ কর্তৃগত- 
একতাদি সংখ্যার আখ্যাতের দ্বারা অনভিধানই বা! অনুক্তিই তৃতীয়! বিভক্তির 
প্রযোজক । কিন্ত এখানে আখ্যাত দ্বারা কর্তাগত-একত্বসংখ্যার অভিধান 
হওয়ায় “চেত্রঃ পচতি” এরপ প্রয়োগও উপপন্ন হ্য়। কর্তাগত সংখ্যার 
অভিধান কোন্ স্থলে হয়? এই শঙ্কা নিরাসের জন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন__ 
“সংখ্যাভিধানযোগ্যশ্চেত্যাদি* গ্রন্থ । যে পদার্থ কর্মতবকরণত্বাদি দ্বারা 
অবিশিষ্ট অর্থাৎ যে পদার্থ কর্মকরণাদি কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 
অন্বিত হয় নাই এবং সেই প্রথমানস্তপদজ্ঞানজন্যোপস্থিতিবিষয় সংখ্যাভিধানের 
অর্থাং প্রথমান্তপদদ্বারা উপস্থাপ্য বলিয়া আখ্যাতার্থসংখ্যান্বয়ের যোগ্য । 
অর্থাং যে পদার্থ কর্মকরণাঁদি অপর কোন পদের সহিত বিশেষণরূপে 
অন্য হয় শ্রী এবং প্রথমান্তপদদ্বারা উপস্থিতহেতু কেবল বিশেষ্যরূপেই 
প্রতিভাত হয়, সেই পদার্থেই আখ্যাতার্সংখ্যার অন্থয় হয় । 

যদি বল “চৈত্রের মত মৈত্র গমন করিতেছে” এখানে চৈত্রপদ উপমাংশে 
বিশেষণ হইলেও প্রথমান্তবিভক্তি দ্বারা উপস্থিত হইয়াছে এবং কর্মত্বকরণ- 
২৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



ত্বাদি দ্বার অবিশিষ্টও হইয়াছে, স্বৃতরাং ষেমন মৈত্রে আখ্যাত তিপ.বিভক্তি- 
গত-একতৃসংখ্যার অন্বয় হইয়াছে, সেইরূপ চৈত্রেও উক্ত একত্বসংখ্যার অন্বয় 

হউক্। এবং কর্মাণিবাচ্যে_-“পন্ক অন্ন ভক্ষণ করিতেছে” ইত্যাদিস্থানে 

অন্ন পদার্থ পাককন্মত্ববিশিষ্ট হওয়ায় আখ্যাত-বৃত্তি-সংখ্যান্বয়ের অনুপপত্ি 

হয়। এই দোঁষসমূহ নিরাসের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_“কণ্মত্বাদ্যনব- 
রুদ্ধ” ইত্যাদিগ্রস্থ । কন্মত্বাদ্যনবরুদ্ধশবঝের--ইতরপদাথেরি বিশেষণ মাত্ররূপে 

তাৎপধ্যের অবিষয় ইহাই বিবক্ষিতার্থ। কর্মত্বশব্দের অর্থ ইতরপদাথ, 

অনবরুদ্ধ শব্দের অর্থ অবিশেষণ । তথাচ যে পদাথ তদিতর কোনও 

পদার্থের বিশেষণ নয়, সেই পদার্থই “কন্মত্বাদ্যনব রুদ্ধ” শবের পারিভাষিক 

অর্থ । সেই পারিভাষিক পদাথে আখ্যাততিপাদি ধাতুবিভক্তির একবচনা দি- 

গত সংখ্যার অন্বয় হয়। তেন অর্থাৎ এতাদ্বশার্থ বিবক্ষণে “চৈত্রের মত মৈত্র 

গমন করিতেছে” এখানে চৈত্রপদের দ্বারা উপস্থিত চৈত্রপদার্থ ইবার্থকসাদৃশ্যে 

প্রতিযোগত্ব সম্বন্ধে (বিশেষণরূপে) অন্বয় হইয়াছে এবং সেই সাদ্ৃশ পদার্থ 

মৈত্রপদদ্বারা উপস্থিত মৈত্রপদার্থে অনুযোগিত্বসন্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে 
এবং যা ধাতুদ্বারা উপস্থিত গমনক্রিয়া আখ্যাতদ্বারা উপস্থিত-কৃতিতে 

অনুকূলহ্ব সম্বন্ধে অন্বয় হইয়াছে এবং সেই কৃতি মৈত্রপদোপস্থিত মৈত্রে 
আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় চৈত্রসদৃশো মৈত্রো গমনানুকূল কৃতিমান্ 
ইত্যাকারক শাব্মবোধ উৎপন্ন হয়। সেই শাববোধে চৈত্র ইবার্থক সাদৃশ্যের 

বিশেষণরূপে াধিপধ্যের বিষয় হওয়ায় সেখানে বিভক্তিবৃতিসংখ্যান্বয় 

হয় না। যে স্থলে অর্থাৎ “তগুলং পচতি” ইত্যাদি স্থক্গে যদি তও্ডুলকর্শ্বক- 
পাকানুকূলব্যাপারবান্ তওুল ইত্যাকারকশাব্দবোধে তাৎপধ্য, তদ। তণ্ডুলের 

অমৃবিভক্তি দ্বারা উপস্থিত কশ্মত্বাংশে বিশেষণত্বরূপে অন্থয় হওয়ায় তাংপখ্্য 

বিষয়ের অভাববশতঃ তগ্ুলেও বিভক্তিগত সংখ্যান্বয়ের আপত্তি। এই 
আপত্তি বারণের জন্য “প্রথমান্তস্থাপ্যরূপ” দ্বিতীয়দল সন্িবিষ্ট হইয়াছে। 

দ্বিতীয়দলের প্রকরান্তর প্রয়োজন বলিবার জন্য প্রথমদলের অর্থান্তর গ্রন্থকার 

দেখাইতেছেন--“যদ্।” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অথবা কর্মত্বাদ্যনবরুদ্ধরূপ প্রথম- 

দলের --ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থে অবিশেষণ এইরূপ বিবক্ষিতাথ। প্রথমদলের 

উক্ত বিবক্ষিতার্থ স্বীকৃত হওয়ায় “চৈজ্েয় মত মৈত্র গমন করিতেছে” এখানে 

চৈত্র পদার্থ ধাত্বতিরিক্ত ইবার্থ সাদৃশ্যের বিশেষণহেতু আখ্যাতার্থগত সংখ্যার 

অন্বয়্ চৈত্রের সহিত হইল না। “অল্প অল্প পাক করিতেছে" ইত্যাদি স্থলেও 

শবখগ্ুম্ ২৭৯ 



স্তোকাদির সহিত আখ্যাতাগত সংখ্যান্বয় হয় না বলিয়! ছিতীয়দল-_ 
“প্রথমান্তপদোপস্থাপ্য” এই বিশেষণাংশ-নিবেশের প্রয়োজন । স্তোকাদি পদ 

ধাত্বর্থাতিরিক্ পদার্থের অবিশেষণ হইলেও ক্রিয়ার বিশেষণ হইয়াছে, এবং 

স্তোকাদিপদ প্রথমাবিভক্যন্ত পদের দ্বারা উপস্থাপিত হয় না৷, কিন্তু দ্বিতীয়! 

বিভক্যন্ত পদের দ্বার1 উপস্থাপিত হইয়াছে । সুতরাং স্তোকপদে আখ্যাতিকী? 

তিপার্দি ধাতু বিভক্তির একবচনোক্তসংখ্যার অন্বয় হয় নাই। এই কল্পে 

“চৈত্র এব পচতি” এখানে চৈত্রে আখ্যাতিকী-ধাতুর তিপ্ বিভক্তির একত্ব- 
সংখ্যান্বয়ের উপপরত্তির জন্য ধাত্বর্থাতিরিক্ত পদার্থের বিশেষণত্ব মাত্ররূপে 

তাতৎপধ্যের অবিষয়ত্বই কর্মত্বাদ্যনবরুদ্ধ শব্ের বিবক্ষিতার্থ। এখন ধাত্বর্থ 

হইল ফল, কিন্তু প্রত্যয়ার্থ হইল ব্যাপার, এই মগ্ডনমিশ্রমত খণ্ডন করিবার জন্য 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__“এবং' ইতি। যেমন গৌরবদোষবশতঃ কৃতিবিশিষ্ট 

কর্তাতে আখ্যাতের শক্তি স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ গৌরবদোষবশতঃ ব্যাপারেও 

শক্তি স্বীকার করা হয় না। সেইরূপ তজ্জন্ত্ববিশিষ্ট তজ্জন্যজনকত্বরূপ 

ব্যাপারত্বেরও কৃতিত্বাপেক্ষ। গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । যেমন কৃতিতাপেক্ষা 

কৃতির শক্যতাবচ্ছেদকত্ স্বীকারে গৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । 

কিন্ত “রথে] গঞ্ছতি” ইত্যাদি স্থলে রথে কৃতির অন্বয়ের অনৃপপত্তি হয় 

বলিয়া আধ্যাতের 'ব্যাপারে নিরূঢলক্ষণা__চিরপ্রসিদ্ধল্ক্ষণ। স্বীকৃত হয়। 

“রথো গচ্ছতি* এখানে গমনানুকৃলঞ্জব্যাপার হইল অশ্বাদিসংযুক্ত-রজ্ববাদির 
সহিত রথসংযোগ ।' সেই রথসংযোগরূপ তাদবশব্যাপার রথের গমনাভাব- 

কালেও থাকায় তখন “রথে] গচ্ছতি” এইবপ প্রয়োগের অভাববশতঃ তাদৃশ 

ব্যাপারের বোধ হয় না। অতএব উক্ত ব্যাপারের অননুভব হয় বলিয়া! এবং 

গোৌরববশতঃ ব্যাপারে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে না। কিন্ত রথগমনরূপ- 

স্বব্যাপারবিশিষ্টে বা গমনাশ্রয়ে নিরূঢুলক্ষণ। স্বীকর্তব্য, শক্তি-অভিধা' স্বীকৃত 

হইবে না। “জানাতি” জানিতেছে ইত্যাদিস্থলে আখ্যাতের আশ্রক্পত্বে এবং 

“নশ্যতি” নষ্ট হইতেছে ইত্যাদি স্থানে প্রতিষোশিত্বে নিরূঢলক্ষণ। অর্থাং 

“জানিতেছে” এখানে জ্ঞানাশ্রয় এইরূপ অর্থ প্রসিদ্ধ এবং “বিনষ্ট হইতেছে” 

এখানে বিনাশপ্লতিযোগিক এইরূপ অর্থপ্রসিদ্ধ আছে । উপমান হইতে যেভাবে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা উপমানখণ্ডে প্রদণিত হইয়াছে । এইরূপ অভিধান 

হইতে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। স্থানবিশেষে বাধক বা প্রতিবন্ধক থাকিলে 

অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিরোধ হইলে অভিধানকথিত অর্থ পরিত্যক্ত হয় । যেমন নীল- 
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শুরাদিপদ নীল ও শুরলাদিরপের বাচক এবং নীলশুক্লাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যেরও 

বাচক। “গুণে শুর্লাদয়ঃপুংসি গুণী লিঙ্গাস্ততদ্বতী” ইহা কোষবাক্য দ্বারা 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । অর্থ।ং কোষকার নীল-শুক্লাদিবূপে ও নীলশুক্লাদিরূপ 

বিশিষদ্রব্যে নীলশুক্লাদিপদের শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। নীলশুরু।দিরূপ- 

বিশিষ্টে শক্তি স্বীকারে শক্যতাবচ্ছেদক নীলরূপাদি, অনন্ত নীলাদিরূপের শক্য- 

তাবচ্ছেদকত্ব কল্পনা অপেক্ষ। নীলাদিরূপে শক্তি স্বীকার করিলে একনীলত্বাদি 

জাতি শক্যতাবচ্ছেদক হয় বলিয়] লাঘব হয়। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-- 

তথাপি লাঘববশতঃ নীলাদিরূপে শক্তি - অভিধাবৃত্তি স্বীকৃত হইবে । কিন্তু 

শক্যতাবচ্ছেদক নীলত্বাদিধর্মপুরস্কারে নীলাদিরূপবিশিষ্ট দ্রব্যে লক্ষণাবৃত্তি 

স্বীকৃত হইবে । যে ব্যক্তি যে বিষয়ের যথার্থ জ্ঞ।নবান্ তিনি যদি সেই বিষয়ের 

যথার্থতত্ব প্রকাশের জন্য যথার্থ বাক্য প্রয়োগ করেন, তাহ হইলে সেই ব্যক্তিকে 

আগপ্তব্যক্তি কহে। অর্থাং যথার্থ বক্তাই আপ্ত ব্যক্তি। আপ্ত ব্যক্তির বাক্যই 

শব শ্রেমাশরাপে স্বীকৃত হয় । আপ্ত ব্যক্তিব বাক্য হইতেও শব্দের শক্তিজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। যেমন কোকিল পিক শব্দ বাচ্য ইত্যাদি আপ্তবাক্য হইতে 

পিকাদিশব্দের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। এইরূপ ব্যবহার হইতে-_অনুমান 

হইতে শব্দের শক্তির জ্ঞ।ন হয়। যেমন একট শিক্ষার্থী বালকের সম্মুখে উত্তম 

অর্থাৎ প্রযোজকবৃদ্ধ মধ্যম_-প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন-__গাম্ আনয় অর্থাৎ গরু 

আনয়ন কর। উত্তম বৃন্দেরর-প্রযোজকবৃন্দের গাম আনয় এই বাক্য শ্রবণ 

করিয়! প্রযোজ্যবুদ্ধ গরু আনয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং গরুটকে আনয়ন 

করিলেন। শিক্ষার্থী বালকটিও প্রযোজ্যবৃদ্ধের মতই প্রঘোজক বৃদ্ধকথিত 
গাম আনয়--গক আনয়ন কর এই বাক্যটি শ্রবণ কবিল এবং তাহার পর 

দেখিল যে এ বাক্যট শুনিয়। প্রযোজ্য বৃদ্ধ চলিয়! গেলেন এবং একটি গরু 

আনয়ন করিলেন। তখন বালকটি অনুমান করিল-_প্রযোজ্যবৃদ্ধ ষে গরুটি 

আনয়ন করিলেন, তাহার এই আনয়ন ক্রিয়। নিশ্চয়ই প্রবৃত্তি ব৷ প্রযত্ব সাধ্য, 

যেহেতু এ আনয়নক্রিয়া! একটি বিশেষজা তীয়ক্রিয়া যেমন মাতৃস্তন্তপানাদি- 

ক্রিয়া । নিয়ম হইল-_প্রথমে ইম্ট সাধনতাজ্ঞান হয়, তাহার পর ইচ্ছা হয়, 
তাহার পর প্রবৃত্তি ব। প্রযত্র হয়, তাহার পর ক্রিয়। হয়, ক্রিয়৷ হইলে ফলপ্রাপ্তি 

হয়। “গবানয়ন প্রবৃত্তি গবানয়নজনকজ্ঞানসাধ্য তাদশ প্রবৃত্তিত্বাং মাতৃত্যন্য- 

পানপ্রবৃত্তিবং এইরূপ অনুমানের দ্বার বালক বুঝিল যে প্রযোজ্যবৃদ্ধের গবা- 

'নয়নজনকজ্ঞান হইয়াছিল । তখন বালক এ জ্ঞানের কারণ অন্বেষণ করিয়া 
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দেখিল যে প্রযোজকবৃদ্ধকথিত গরু আনয়ন কর এই বাক্যই এ জ্ঞানের কারণ। 

তাহার ফলে এ বালকের জ্ঞান হইল-_গাম্ আনয়-গরু আনয়ন কর এই 
বাক্যের অর্থ-_সাস্্া বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা । কিন্তু তখন 
বালক বুঝিতে পারে নাই যে গাম্ আনয় এই বাক্যের প্রত্যেকটি পদের অর্থ 
কিঃ কোন্ পদের দ্বারা সাম্্রা বা গলকন্থলবিশিষ্ট পশু বোধিত হয় এবং 

কোন্ পদের দ্বারা বা আনয়নক্রিয়! বোধিত হইতেছে, তাহা! অবধারণ করিতে 

পারে নাই। সাধারণভাবে কেবলমাত্র উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিয়াছে যে__ 

গাম আনয়-__সাম্নাবিশিষ্ট বা গলকম্বলবিশিষ্ট পশুকে আনয়ন করা । তাহার 
পর প্রষোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিলেন-__গাং বধান, অশ্বং আনয় | প্রযোজ্য- 

বৃদ্ধ উক্ত বাক্যানুসাঁরে গককে বীধিলেন এবং অশ্ব্টকে আনয়ন করিলেন। 

তখন এ শিক্ষার্থী বালক আবা্প ও উদ্বাপের ছার? স্থির করিল যে গোশবের 

গোত্ববিশিষ্টে শক্তি, আর অস্বশব্দের বা পদের অশ্বত্ববিশিষ্টে শক্তি। আবাপ- 

শব্দের অর্থ সংগ্রহ, উদ্বাপ শব্দের অর্থ পরিত্যাগ । গাং বধান এই 

বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ গরুটিকে বীধিলে পর বালক বুঝিল যে গাং আনয় 

এই পূর্ববকথিত বাক্যের আনয়ন পদটি পরিতাক্ত হইয়াছে, কিন্তু গলকম্বল- 

বিশিষ্ট পশুটি সংগৃহীত হইয়াছে । অশ্বমু আনয় এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্য- 
বৃদ্ধ অশ্বটিকে আনয়ন করিলেপর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়ন ক্রিয়া 

গৃহীত হইয়াছে কিন্তু গলকম্বলবিশিষ্ট পশু পরিত্যক্ত ইইয়াছে। তখন বালক 

উক্ত অন্বয় ব্যতিরেক'্দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্থিত গলকম্বলবিশিষ্টে গোপদের শক্তি 

এবং গলকম্বপবিশিষ্টানয়নক্রিয়াতে আনয়ন ক্রিয়ার শক্তি এইরূপ অবধাবন 

বা নিশ্চয় করিল । 

বিশ্বনাথ বলিতেছেন__প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল-_-ঘটমানয় 

অর্থাং ঘট আনয়ন কর । এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট আনয়ন 

করিল । তখন পার্ব্স্থিত বালক সাধারণভাবে উক্ত বাক্যের অথ বুঝিয়াছে ষে 

ঘটমানয়-__কন্ধুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটের আনয়নরূপ কাধ্য, কিন্ত কোন্ পদের 

দ্বারা ঘটপদার্থ বোধিত হয় এবং কোন পদের ছ্বার৷ আনয়নক্রিয়া! বোধিত 

হইতেছে। বান্মুক সেইরূপ প্রত্যেক পদের অর্থ নির্ধারণ বা অবধারণ করিতে 
পারে নাই । তাহার পর প্রযোজকবৃদ্ধ প্রযোজ্যবৃদ্ধকে বলিল যে--ঘটং নয় 

গামানয়--ঘট অপসারণ কর এবং গরু আনয়ন কর। আবাপশব্দের অর্থ 

অন্থয় বা সংগ্রহ, উদ্বাপ শর্ের অর্থব্যতিরেক বা পরিত্যাগ । এখানে 
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প্রযোজ্যবৃদ্ধ উক্ত বাক্যানুসারে ঘট অপসারণ করিলেন এবং গরু আনয়ন 

করিলেন। তখন বালক অন্বয় ব্যতিরেক ছারা স্থির করিল ঘট শবে কন্ু- 

গ্রীবাদিবিশিষ্টে শক্তি এবং গোশব্দের গলকন্বলবিশিষ্টে শক্তি । ঘটং নয় গামানয় 

এই বাক্যানুসারে প্রযোজ্যবৃদ্ধ ঘট অপসারণ করিলে পর বালক বৃঝিল যে 
ঘটমণনয় এই পূর্ববকথিত বাক্যের আনয় ক্রিয়াপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে, কিন্ত 

কন্ুগ্রীবাদিবিশিষ্ট ঘটশব' গৃহীত হইয়াছে । আর গামানয় এই বাক্যানুসারে 
প্রযোজ্যবুদ্ধ গরু আনয়ন করিলে পর বালক বুঝিল যে এখানে আনয়নক্রিয়াটি 

গৃহীত হইয়াছে, এবং কন্ধৃগ্রীবাদিবিশিহ্ট ঘটপদটি পরিত্যক্ত হইয়াছে । অতএব 
বালক তখন অন্বয় ব্যতিরেক দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্বিত ঘটে ঘটপদের শক্তি এবং 

ঘটাম্বিতানয়নক্রিয়াঁতে আনয়নক্রিয়ার শক্তি নিশ্চয় বা অবধারণ করিল । 

শব্দ ক্রিয়ান্িত পদার্থ বিষয়ক শাকবোধের প্রযোজকরূপে সিদ্ধ হইলে 

ভূতলে নীল ঘট ইত্যাদি শব্দ হইতে শাব্দবোধ উৎপন্ন হয় না কারণাভাববশতঃ। 

গ্রন্থকার ডক্ত কারণাভাব প্রতিপাদন করিতেছেন--“ঘটাদিপদানাং” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । প্রযোজক প্রযোজ্যবৃদ্ধ স্থলে ব্যবহার ব1 অনুমানের দ্বার! ঘটাদি- 

পদসমূহের আনয়নাদিক্রিয়াশ্িত ঘটাদিবোধের প্রতি প্রযৌজকত্ব নির্ণাত 

হওয়ায় এবং কাধ্যতাবোধের প্রতি লিঙ্, লট্,তব্য প্রভৃতি প্রত্যয়াদি প্রযোজক 

বলিয়। তাহাঁদের অভাব অর্থাং উক্ত বিধিলিঙ্ ও তব্যাদিকারণীভূত প্রত্যয়- 

সমূহের অভাব থাকায় “ভূতলবৃত্তি নীল ঘট” এখানে শাববোধ হয় না । 

অন্বিতাভিধানবাদী প্রভাকর সম্প্রদায় প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই কথা বলেন। 

উক্ত প্রাচীন প্রভাকর সম্প্রদায়ের অভিমত যুক্তিসঙ্গত নক্চে' কারণ ঘটাদি- 

পদের ক্রিয়ান্বিত ঘটাদিতে শক্তিজ্ঞান অবধারিত হইলেও লাঘববশতঃ অর্থাং 

ক্রিয়ান্থিত-ঘটত্বাদি অপেক্ষা কেবল ঘটত্বাদি শক্যতাবচ্ছেদকবূপে স্বীকৃত হইলে 

লঘু হয় বলিয়া ক্রিয়ান্বিত ঘটাদিবৃত্তি শক্তিজ্ঞান পরিত্যক্ত হওয়াই উচিত। 
অতএব অর্থাৎ বক্ষ্যমান নিয়মানুসারে ঘটাদিপদের কেবল ঘটত্বাবচ্ছিন্নে শক্তি 

গৃহীত হয় বলিয়া “চৈত্র! তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার 

অনুঢা তনয়। গণ্ভিণী হইয়াছে” ইত্যাদি বাক্য শ্রবণস্থলে “চৈত্র সুখী প্রসন্নতা- 

বিশিইটমুখবত্বাং” এবং “চৈত্র ছুঃখী মালিন্যবিশিষ্টমুখবন্বাং” ইত্যাকারক 
ব্যতিরেক অনুমানে চৈত্রের প্রসন্নতাবিশিষ্ট বদনরূপহেতুর দ্বারা এবং মালিন্য- 

বিশিষ্ট বদনরূপতেতুদ্বার। চৈত্রের সুখ ও দুঃখের অনুমান করিয়া পরিশেষ-অনুমান 
হইতে শাব্ববোধকে সখ ও দুঃখের কারণরূপে নির্ধারশকরতঃ «হে চৈত্র তোমার 
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পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তোমার অনুঢ়1 কন্যা গন্ভিণী” ইত্যকারকবাক্য সেই 
শাববোধের হেতুরূপে অবধারিত হয়। উক্ত বাক্যে বাধা নাই অথচ এ বাক্য হইতে 

শাব্ববোধের উৎপত্তি পরিদৃষ্ট হয় । সবৃতরাং সকলস্থানেই যে কার্্য-সম্বন্ধ অবশ্যই 
প্রয়োজন করে এরপ নিয়ম স্বীকৃত হয় ন।। অতএব ঘটাদিপদের দ্বার। ক্রিয়ান্বিত 

পদার্থেরই জ্ঞান হয় ব1 কাধ্যতাবিষয়কবোধ হয় এই ব্যাপ্তির বা নিয়মের 

ব্যভিচারহেতু পদের ক্রিয়ান্বিত পদার্থে শক্তি অবধারিত হয় না। কিন্তু কেবল 

জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকৃত বা অবধারিত হয়। যদি বল পূর্বেবাক্ত 

“চৈত্র তোমার পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে” ইত্যাদিস্থলে কাধ্যত্বজ্ঞানজন্য তোম1র 
তনয় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবলোকন কর প্রভৃতি শব্দান্তর অধ্যাহত 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। কারণ এই শব এইস্থানে অধ্যাহৃত হয় 

এই বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় না। এবং “হে চৈত্র! তোমার পুত্র 
হইয়াছে এবং মরিয়াছে” ইত্যাদিস্থানে “তং পশ্য” তাহাকে অবলোকন করু 

ইত্যাদি কাধ্যতাবাচক লোট্ বিভক্যন্তপদের অধ্যাহার এখানে সম্ভব নহে, 

যেহেতু সে সময়ে চৈত্রের তাদৃশদর্শনক্রিয়ার অনহৃতু বা! অযোগ্যত্ব পরিদৃষ্ট হয় । 

গ্রন্থকার প্রাচীন প্রভাকরমতখণ্ডনচ্ছলে স্বমত উপসংহার করিতেছেন-_“ইগুঞ্চ” 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার। ঘটবিষয়ক-শাব্ত্বাপেক্ষ! অদ্বিত-ঘটবিষয় কত্বগুরুধর্ম্ণ বলিয়া 

শিক্ষার্থীবালক ক্রিয়ান্িত ঘটেও শক্তি পরিত্যাগ ব1 পরিহার ক্লরিয়া ঘটপদের 

ঘটমাত্রে শক্তি লাঘববশতঃ অর্থাং কার্ধ্যান্বিতথটে শক্তিকল্পন1 অপেক্ষা ঘটমাত্রে 

শক্তিকল্পনে লাঘব হয় বলিয়! অবধারণ বা নিশ্চয় করে। বক্ষ্যমান প্রকারে 
বাক্যশেষ হইতে অর্থাং তাদৃশবাক্যজন্জ্ঞান হইতে শক্তিগ্রহ হয় । যেমন-_ 

“যবময়শ্চরুর্ভবতি” এই বাক্যে প্রযুক্ত ষবশব্দের অর্থ কিঃ যবশব্দের কোন্ 

পদার্থে শক্তি; এখন আধ্যগণ দীর্ঘশুক-শৌয়া-বিশিষ্ট শস্য বিশেষকে বুঝাইবার, 
নিমিত্ত যবশব্ের প্রয়োগ করিয়াছেন। এখন এরূপ অবস্থায় সাধারণ ব্যক্তির 

সংশয় হওয়। স্বাভাবিক যে-_-যবশব্দের শক্তি দীর্ঘ-শুক- শোয়াবিশিষ্ট শস্ে 
কিংব। কন্ুনামক শস্যে ; এই সংশয় দূরীকরণের জন্য শাস্ত্রে ষে বাক্য পরিদৃষ্ট 
হয় তাহার দ্বারা দীর্ঘশুকবিশিষ শস্যবিশিষে যবশবের শক্তি অবধারিত হয় । 

“যত্রান্যা ওষধয়োায়ন্তে অথৈতেমোদমানান্তিষ্ঠস্তি” | যে সময়ে অপর ওষধি- 

সমূহ ( একবার ফল পাঁকার পর বিনষ্ট বৃক্ষকে ওষধি বলে )ম্লান হইয়1 যায়, 

সেই সময়ে এই শহ্যমুদিত হইয়1 থাকে-_হরিদর্ণপত্রযুক্ত হইয়া অবস্থান করে। 

অতএব সকল ওষধির ম্লান হওয়ার সময়ে যে ওষধি ম্লান হয় না, বিকসিত 
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থাকে তাহাকেই যব বলে। “বসন্তে সর্ববশস্যানাং জায়তে পত্রশাতনম্ । 

মোদমানাশ্চ তিষ্ঠস্তি যবাঃ কণিশশালিনঃ।” বসম্তকালে সকল শস্যের পত্র 

পতিত হয়। দীর্ঘ শৃুকবিশিষ্ট যবই মুদিত থাকে । এই বাক্যের দ্বার] দীর্ঘ 
শৃকবিশিষ্টশস্যে যব শবের শক্তি জ্ঞান হয় । প্রথম বাক্যটি হইল শ্রোত, দ্বিতীয় 

বাক্যটি হইল ম্মার্ত। এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন_-এই বাক্য হইতে যে শক্তি- 

গ্রহ হইতেছে সেই শক্তিগ্রহ বাক্য শেষ জন্য । এই স্মার্তবাক্যের শেষ হইতে 

দীর্ঘ শৃকে যবশব্দের শক্তি নির্ণীত হইল | কিন্তু কঙ্থৃতে শক্তিভ্রমে যবশবের 
প্রয়োগ হয় । কন্ৃতে বা প্রিয়ন্কৃতে যবশবের শক্তি স্বীকৃত হইলে পৃথক্ পৃথক্ 

শক্তি কল্পনাজনিত গোৌরবদোষ হয় । কিন্তু হরি প্রভৃতি পদে একপক্ষপাতিনী 

যুক্তির অভাব থাকায় ভিন্ন ভিন্ন শক্তি কল্পিত বা স্বীকৃত হওয়ায় অভিধানে 

হরি প্রভৃতি শব্দের সকলবিষয়ক অর্থই তুল্যভাবে কথিত হইয়াছে । এইভাবে 
বিবরণ তইতেও শঙক্তিগ্রহ হয়। প্রথম উচ্চারিত পদের সমানার্থক পদান্তরের 

দ্বার! অর্থকথনকে বিবরণ বলে । গচ্ছতি, যচ্ছতি প্রভৃতি পদের বিবরণ হইল-__ 

গমনং করোতি, দানং করোতি ইত্যাদি । যথ। ঘটোহন্তি এই বাক্যস্থিত ঘট 

শবের বিবরণে যদি বলা হয় কলসোহস্তি তাহ। হইলে এ বিবরণ দ্বার! বা 

বিবরণ হইতে ঘট শব্দের কলসে শক্তিগ্রহ হয় । পচতি এই পদের পাকং করোতি 

এই বাক্যস্থিত পাক-পদও কৃঙ্ ধাতুর অর্থজ্ঞানরূপ বিবরণ হইতে আখ্যাতের 

অর্থাং তিপ প্রভৃতি প্রত্যয়ের যত শক্তি কল্পিত হয় । এবং প্রসিদ্ধ-পদের 
সান্ধ্য হইতে সন্নিহিত শব্দে শক্তিগ্রহ হয় । যেমন ষে ব্যজ্দি পিক শব্দের অর্থ 

জানে না, কিন্তু একথা জানে যে সহকার তরুতে__ আঙংক্ষে কোকিল মধুর 

ধ্বনি করে। সেই ব্যক্তি যদি শ্রবণ করে-_“ইহ সহকারতরে মধুরং পিকো' 

রৌতি”। এই আত্মব্ক্ষে পিক মধুর ধ্বনি করিতেছে, তাহ। হইলে সহকার তরু, 

মধুর ও ধ্বনি এই প্রসিদ্ধ পদসমূহের সান্নিধ্যবশতঃ সেই ব্যক্তি বুঝিয়াছে 

যে পিক শবের দ্বারা কোকিল বোধিত হয়। এইভাবে প্রসিদ্ধপদের সান্নিধ্য- 

বশতঃ পিক শর্ধের কোকিলে শক্তগ্রহ হয় । 

জাতিবিশিষ্টে শক্তি স্বীকৃত হইলে জাতিতেও শক্তিগ্রহ আবশ্যক হয়, 

যেহেতু বিশেষণের জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। 

এবং উভয়ত্র-শক্তিকল্পনাহ্বীকার অপেক্ষা! জাতিতেই শক্তি কম্পন! কর। উচিত 

লাঘববশতঃ। “বিশেষ্যং নাভিধাগচ্ছেং ক্ষীণশক্তিবিশেষণে” অথণাং বিশেষণ 

ক্ষীণশক্তি হয় বলিয়। অভিধাশক্তি বিশেষ্য পদে যায় না। এইজন্য গ্রন্থকার 
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মীমাংসকের অভিমত দেখাইতেছেন--“তত্র” ইত্যাদি গ্রস্থদ্ধার]। গোব্যক্তি ও 

গোত্বজাতি এই উভয়ের মধ্যে গোত্বাদিজাতিতেই মীমাংসক শক্তি স্বীকার 

করেন, কিন্তু গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন না। গোত্ববিশিষ গোব্যক্তির 

জ্ঞানে বিশেষণ গোত্বের জ্ঞানই কারণ হয়, যেহেতু বিশিষ্টজ্ঞানের প্রতি 

বিশেষণ জ্ঞানের কারণত] ইহাই নিয়ম । সৃতরাং প্রথমেই গোত্বজাতি বিশেষণ 
রূপে উপস্থিত হইয়। জ্ঞাত হয়। গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে কারণীভূত 

গোত্বজ্ঞান কীভাবে হইবে £ সুতরাং গোশব্দের শক্তি গোত্বজাতিতে স্বীকার 
করিতে হইবে । এবং গোত্বজাতিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে সকল গোব্যক্তিতে 

একটি মাত্র শক্তি স্বীকৃত হওয়ায় লাঘব হয় । গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইলে 

ব্যভিচারও অনস্তশক্তিকল্পনাজনিত গোৌরবদোষ হয় । তথাহি--কোন একটি 

গোব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অন্য গোব্যক্তিতে শক্তিজ্ঞান না থাকিলেও 

তদ্বিষয়ক শাববোধ উৎপন্ন হওয়ায় ব্যতিরেক ব্যভিচারজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

আর সকল গ্োব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে গোব্যক্তি অসংখ্য বলিয়৷ অনন্ত 

শক্তি স্বীকার করিতে হয়, স্বতরাং গৌরবদোষ হয়। অতএব গোত্বজাতিতে 
গোশব্দের শক্তি স্বীকারই একান্ত সঙ্গত ও প্রয়োজন। কোন ব্যক্তি জাতিশৃষ্য 
থাকে না। সুতরাং ব্যক্তিকে বিষয় ন৷ করিয়া জাতির ভীন বা জ্ঞান অসম্ভব 
বলিয়া! জাতির ভাসক সামগ্রীরূপে ব্যক্তিরও ভান হইয়া! থাকে। 

গ্রন্থকার বলিতেছেন এই মীমাংসক মত যুক্তিসঙ্গত নহে । কারণ ব্যক্তি- 

বৃতিশক্কি ব্যতীত ব্যক্তির জ্ঞান অর্থ1 ব্যক্তি শাক্বোধের বিষয় হয় না, যেহেতু 

পদার্থের উপস্থিতির প্রতি পদবৃত্তিশকিজ্ঞানই কারণ হয়। 
ব্যক্তিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইতে পারে না। মুখ্যাথের অন্বয়বোধের 

অনুপপত্তিস্থলে ব। বক্তার তাৎপধ্যজ্ঞান বিষয়ের অনুপপতিস্থলেই লক্ষণাৰৃত্তি 

স্বীকৃত হয় । অতএব মুখ্যার্থের অন্বয়বোধের অনুপপত্তিজ্ঞান ব্যতীত ও ব্যক্তির 

জ্ঞান অর্থাং শাকবোধ উৎপন্ন হয় । ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করিলে অনস্তব্যক্তি 

স্বীকার করিবার প্রয়োজন হইবে না। যেহেতু মকল ব্যক্তিতে একটিমাত্র শক্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে । এইরূপ কথিত হওয়ায় অনুগত অবচ্ছেদক ধর্মেরও অভাব 

পরিলক্ষিত হয় না। অতএব গোব্যক্তিসকল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বিষক্সিত1 

সগ্বন্ধে শক্তিজ্ঞানবৃত্তিকারণতার অবচ্ছেদকতা অসম্ভব হইল না। যেহেতু 

গোত্বাদিই হইল অনুশ্ঠত-অবচ্ছেদকধর্ব। গোস্মতির প্রতি গোব্যক্তিবৃত্তি-শক্তিজ্ঞান 

কারণ নহে, কিন্তু গোত্বাবচ্ছিন্নবিষয়ক-শভিজ্ঞীন কারণ। আরও “গোঃ শক্যঃ” 

২৮৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাং গোশব্দের শক্যার্থ গোব্যক্তি, এইভাবে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে গো- 

ব্যক্তিতে-শক্তি হ্বীকার কর। হইবে । কিন্তু যদি “গোত্বং শক” অর্থাং গোশবের 

শক্যার্থ-গোত্বজ। তি,এই ভাবে শতি জ্ঞান স্বীকৃত হইলে গে ত্বত্বরূপে-গোত্বজাতিতে 

শক্তি স্বীকৃত হয়। যেরূপে শক্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ্রেই পদার্থম্মরণ ও 

শাব্দবোধ উৎপন্ন হইয়। থাকে ইহাই নিয়ম । এখন যদি গোশব্দের শক্যার্থ 

গোত্ব হয় এবং গোত্ত্বরূপে গোত্বে শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে গোত্ব- 

প্রকারকপদার্থস্মরণ ও শান্দবোধ অনুৎপন্ন হয়, যেহেতু সমানপ্রকারকত্বরূপে 

শক্তিজ্ঞীন পদার্থম্মরণের প্রতি হেতু হয় এবং সমানপ্রকারত্বরূপে পদাথম্মরণ- 

শাববোধের প্রতি কারণ হয়। কিন্তু “গোত্বং শক্যং” এখানে গোত্বত্ব-ধর্ম- 

পুরস্কারে গোত্ে-শক্তিজ্ঞান স্বীকৃত হইলে এই গোত্ববৃত্তিশক্তিজ্ঞানে-গোত্ব- 
প্রকারকত্বের অভাব থাকায় গোবিশেষ্যক-গোত্ব-গ্রকারক-স্মরণের-অনুপপত্তি 

হয় এবং সত দৃশকারণীভূত-স্মরণের অভাবহেতু গোবিশেম্তক-গোত্ব-প্রকারক- 

শব্বোধের অনুপপত্তি হয়। আরও যদি গোপদের শক্তি গোত্বে স্বীকৃত 

হইলে গোত্বত্ব শক/তাবচ্ছেদকরূপে গণ্য হইবে । গোত্ত্বশবের পারিভাষিক 

অর্থ হইল-_-গোভিন্ন বস্তৃতে অসমবেত হইয়! সকল গো-( সমবায়ি )-সমবেততৃ- 

রূপ ধন্নম। অতএব সকল গোব্যক্তি-শক্যতাবচ্ছেদক বলিয়। স্বীকৃত হুওয়ায় 

এবং শক্যতাঁবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশহেতু তোমার মতই 

গৌরবদোষযুক্ত হয়। অর্থাং গোপদজন্যবোধবিষয়তাত্বাবচ্ছিন্ন-প্রকারতা- 

নিরূপিত-ঈশ্বরীয়েচ্ছা-বিশেষত্ের গোতে জ্ঞান হওয়ায় গোত্বেন গোপদশক্যত্বরূপ- 

সিদ্ধি হইলে তাদ্বশ বিশেষ্যতাবচ্ছেদকত্বরূপে গোত্ব সকল গোব্যক্তির-শক্যতা- 

বচ্ছেদক বলিয়] স্বীকৃত বা সিদ্ধ হইল । কিস্তুন্যায় মতে-_-অনেকব্যক্তিবৃত্তি- 

শক্তি কল্পনায় গৌরব হয়। আর মীমাংসক মতে-অনেক ব্যক্তিতে শক)তা- 

বচ্ছেদক-স্বীকারে-শক্যতাঁবচ্ছেদকের মধ্যে সকল গোব্যক্তির অনুপ্রবেশ হওয়ায় 

গৌরব হয়। আর এই মতে গুরুধর্মের শক্যতাবচ্ছেকত্ব কল্পনায় গৌরব হয়। 
নৈয়ায়িকগণের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলেন--উক্ত গৌরবদোষবশতঃ কেবল 

জাতিতে শতিস্বীকাঁর করিলে সেই-সেই জাতিও আকৃতিবিশিষ্ট সেই সেই 

অনুপপত্তি হয় বলিয়া অর্থাং জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ দ্রব্যগুণ-কর্মরূপব্যক্তির 

বোধোপপত্তির নিমিত্ত কল্পমান। শক্তি, জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ভ্রব্যগুণ ও 

কর্ম-ব্যক্তিতে বিশ্রাম করে কত বা স্বীকৃত হয় । জাতি ও আকৃতিবিশিষ- 

দ্রব্যাদিব্যক্তিতে শক্তি। জাতি ও আকৃতি এ শক্তির অবচ্ছেদক। আকৃতি 

শব্দখগুম্ ২৮৭ 



শকের অর্থ জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম এখানে ব্যক্তিপদের 

দ্বার! গৃহীত হয়। জাতি ও ব্যক্তির সম্বন্ধ হইল সমবায়। অনুল্লেখীভূত 
জাতিও অথগ্ডোপাধি হইতে অতিরিক্ত গোত্বাদি পদার্থের স্বরূপতঃ ভান স্বীকৃত 

হয় না। সুতরাং উল্লেখীভূত গোত্বাদিবস্তর স্বরূপতঃ ভান হয় না বলিয় অন্য 

উপায়ে গোত্বাদিজাতির অনুল্লেখীভূতজাতিরূপে স্বীকারে আবশ্যকতা হওয়ায় 
ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হইল। সৃতরাং এখন অনুল্লেখীভূত গোত্বাদিজাতির 

স্বক্ূুপতঃ ভান হইল । 

গ্রন্থকার এখন পদ কাহাকে বলে এবং অর্থই বাকাহাকে বলে ও তাহার 

প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয় সবিশদ বলিতেছেন_-“শক্তং পদং” ইত্যাদি 

গ্রন্থদ্বার] । শক্তিবিশিষ্টই পদ বলিয়া! কথিত হয় । যথ। ঘটঃ পটঃ ইত্যাদি । 

জ্ঞানোংপাদন সামর্থাই শক্তি বলিয়! অভিহিত হয় । একটি পদ শ্রবণের পর 

শ্রোতার যে পদ-জন্ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানে একটি নিদ্দিষ্ট পদার্থ বিষয়- 

রূপে প্রতিভাত হয়। এইজন্য ঘটপদ দ্বার। পটার্থ বোধিত হয় না। ছঘটাদিপদ 

নিজ নিজ নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকে স্বশক্তি দ্বার! প্রকাশ করিতে সমর্থ 

হয়। পদের সহিত অর্থের একটি সম্বন্ধ আছে, এ সম্বন্ধ পদের দ্বারা অর্থ 

বোধকে নিয়ন্ত্রিত করে । এই কারণে সকল পদের সহিত সকল অর্থের সম্বন্ধ 

ন1 থাকায় সকল পদ সকল অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না। যে পদের 

সহিত যে অর্থের সম্বন্ধ থাকে, সেই পদই সেই অর্থকে প্রকাশ করিতে সম 

হয়। এ বিশেষ পদের সহিত এ বিশেষ অর্থের সম্বন্ধই শক্তি বলিয়৷ পরিগণিত 

হয়। এই শক্তি দ্বার পদ নিজ অর্থকে প্রকাশ করিতে সক্ষম হয়। এই 

নিমিতই জ্ঞানোংপাদনের সামর্থ্যই শক্তি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে । এই 

শক্তিবিশিষ্ট বস্তই পদ বলিয়! গণ্য । সেই শক্তিবিশিষ্ট পদ চারিপ্রকার__ 

কোন স্থানে যৌগিক, কোন স্থানে রূঢ়, কোন স্থানে যোগরূঢ এবং 

কোথাও বা যৌগিকরূঢ় পদ বলিয়। অভিহিত হইয়াছে । 

প্রথমে যৌগিক পদের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে__এখানে যোগ শবের 

অথ”--পদের স্ববয়ববৃত্তি শক্তি । প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল পদের অবস্নব। 

প্রকৃতি ও প্রত্যয়ে শক্তি থাকে বলিয়! উহারাও পদ বলিয়া! গণ্য । পদঘটক- 

পদনিবূপিতশক্তিই অবয্ব শক্তি বলিয়া কথিত। প্রকৃতি ও প্রত্যয় হইল 

পদ-ঘটকপদ, এইরূপ পদে অবস্থিত শক্তি অবয়বশক্তি। এই অবয়বশক্তি 

দ্বারাই অর্থ-প্রতিপাদক-পদ যৌগিক পদ বলিয়৷ অভিহিত হয়। যেমন 
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পাচকাদি পদ যৌগিক পদ বলিয়া কথিত বা উদহত। পচ: ধাতুর অথ+'পাক 
করা, ণক্ প্রত্যয়ের অর্থ কর্তা বা কর্তৃত্ব অর্থাৎ পচ্ধাতুর পাকে শক্তি আর 

পকৃ প্রত্যয়ের কৃতিতে-_যত্ে শক্তি । এইভাবে অবয়বশক্তির দ্বারা পাক 

কর্ভার প্রতিপাদক হয় বলিয়! পাঁচকপদ যৌগিকপদ বলিয়1 কথিত হয়। 
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যেখানে যে পদ প্রকৃতি-প্রত্যয়াদিরূপ-অবক্পবশক্তিদ্বার৷ অথ-প্রতিপাদক না 

হইয়। উক্ত অবয়বশক্তি নিরপেক্ষভাবে সমুদায়শক্তিদ্বার অর্থপ্রতিপাদক হয়, 
সেই পদকে রূঢ অথ কোশাদিতে প্রসিদ্ধ পদ 'বলে। যথা! গে, ঘট প্রভৃতি । 

রূড়িশব্বের অর্থ সমুদায়শক্তি। এখানে পদঘটকপদের শক্তি অর্থকে প্রকাশ 
করে না। যেখানে পদের সমুদায়শক্তি অর্থকে প্রকাশ করে বা যেপদ 
সমুদায় শক্তিদ্বারা অথ-প্রতিপাদক হয় সেই পদ রূঢ় বা কোশাদিতে প্রসিদ্ধ 

পদ বলিয়া কথিত হয়। গো পদটি রূ্য৮পদ। “গমের্ো+” গচ্ছতীতি গো, 

গমু ধাতুর গমনে শক্তি ॥। গম্ ধাতুর উত্তর উপাদি ডে! প্রত্যয় করিয়। গোপদ- 

নিষ্পন্ন হইয়াছে । সুতরাং গোশবের প্রকৃতি-প্রত/য়রূপাবয়বশক্তি গমনশীল 
পদার্থে । এই গো পদটি এইভাবে যৌগিকপদরূপে স্বীকৃত হইলে শয়নস্থিত 

গোব্যক্তি গোপদবাচ্য হইবে না, বরঞ্চ যে গমন করে তাহাকে গোপদবাচ্য 

বলিয়। গণ্য করিতে হইবে । স্বতরাং এখানে প্রকৃত অর্থ ব্যুৎংপত্তির-অনুপযোগি- 

হেতু গবাদি শবের সায়্াদিমংপিণাদ্যর্থে শক্তি বা প্রসিদ্ধি। এবং সাস্নাবিশিষ্ট 
বা গলকম্বলবিশিষ্ট এপ পদই কোষাদিতে প্রসিদ্ধ বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে। 

সেইরূপ ঘটয়তি অর্থং সংঘটয়তি এই বুযংপত্তিদ্বার1 ঘটশব্দের সংঘটিতভার্থে 

প্রকৃত-প্রত্যয়াদিরপাবয়বশক্তি । কিন্তু এখানে বুযুংপত্তিগতার্থের উপযোগিতা 

না থাকায় ঘটাদি শব্দের কপাল-কপালিকারূপ ঘটার্থে প্রসিদ্ধি। অতএব 

এখানে গোপদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াত্মকাবয়ববৃত্তিশক্তি নিরপেক্ষ থাকিয়া গোশব 

স্বসমুদায়শক্তিদ্বারা গলকম্বলবিশিষ্ট বা সাস্াদিবিশিষ$ পশুর প্রতিপাদক হয়। 

পঙ্কজপদের বঢ়ার্থ পদ্ম, কুমুদশৈবালাদি পঙ্কজপদের যোগার্থ। যোগার্থ 
অপেক্ষ। বূঢ়াথ” স্বীকারে লাঘব হয়। যোগার্থপ্রতীতি প্রকৃতি-গ্রত্যয়াথ4- 

প্রভীতি-সাপেক্ষ। আর রূঢ়ার্থ প্রকৃতিপ্রত্যয়াথ-প্রতীতি-নিরপেক্ষ । যোগার্থ 

প্রতীতি বিলম্বে হয়, আর বূঢ়াথ প্রতীতি অবিলম্বে হয়। 

শবখগুম্ ২৮৯ 
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তৃতীয় যোগরূঢপদের পরিচয় প্রদশিত হইতেছে । যে পদ অবয়বশক্তি 

ও সমৃদায়শক্তি এই উভয় শক্তিদ্বারা অথথ প্রতিপাদক হয় সেই পদকে যোগরূঢ় 
বলে। যথা পঙ্কজাদি | পঙ্কাং জায়তে ইতি পঙ্কজ এইপদ নিজের প্রকৃতি- 

প্রত্যয়াত্মকাবয়বনিষ্ঠশক্তিদ্বারা পঞ্কজনিকর্তুরূপ অর্থকে অথণাং পন্কে জাত 
পদারথমাত্রকে প্রকাশ করে বা পঙ্কে জাত পদাথ-মাত্রেরই প্রতিপাদক হয়। 

আর পঙ্কজপদ সমুদায়শক্তি দ্বারা পদ্দত্বরূপে পদ্মপদার্থকে প্রকাশ করে 

এইজন্য কোধষাদিতে পঙ্থজপদের পদ্দেই প্রসিদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। যদি বল 

পঙ্কজপদের কেবল অবয়বশক্তি দ্বারা পঙ্কজপদ হইতে কুমুদ-শৈবালাদিরও 

বোধ হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। কারণ প্রাচীন মীমাংসকের1 বলেন-__ 

রূট়িজ্ঞান কেবল যৌগিকাথ-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় অর্থাৎ পর্কজপদের পদ্মত্বা- 

বচ্ছিন্ন পদ্মবিষয়ক রূট়িশক্তিজ্ঞান কেবল প্রকৃতি প্রত্যক়াত্মকাবয়ববৃত্তিশক্তি 

লভ্যার্থবিষয়ক জ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। এইজন্য প্রতিবন্ধকীভূত বূটিজ্ঞান 
বিদ্যমান থাকায় পদ্ম ভিন্ন কুমুদ শৈবালাদি পক্ক-জাত পদার্থের সহিত উক্ত 
অবয়বারের অন্বয় হইবে না। বস্ততপক্ষে সান্নিধ্যবশতঃ প্রথমে- পঙ্কজ এই 

শব উচ্চারিত হুইবামাত্রই পদ্মত্বরূপে পদ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়! সমৃদায়- 

শক্তিদ্বার1 উপস্থিত পদ্মেই পঙ্কজপদের অবয়ার্থের অথণাং পঙ্কে জাতপদার্থের 

অন্বয় হয়, কিন্ত কুমুদশৈবালাদি প্রথমে উপস্থিত হয় না বলিয়৷ কুমুদ- 
শৈবালাদিতে উক্ত অবয়বার্থের অন্বয় সম্ভব হয় ন। কিন্ত যেবাকো পঙ্কজ 

পদের “পঙ্কজপদ ন পদ্মত্ববিশিষ্ট শক্ত” এইরূপ বূঢ্যথেরি বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান 

আছে, সেই বাক্য পন্কজপদের লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদির 
জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। কিন্তু যে বাক্যে কুমুদাদি পদের কুমুদত্বাদিরূপে কুমুদাদি- 

বোধ তাংপর্যজ্ঞান উৎপন্ন হয় নাই অথচ পদ্যত্বরূপে পল্পের বাধজ্ঞাীনও আছে, 
সেই বাক্যে পঙ্কভপদের কেবল-অবয়বশক্তিদ্বারাই পঙ্কে জাত পদাথ-ত্বরূপে 

২৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কুমৃদাদির শান্দবোধ উৎপন্ন হইবে । এই কথা চিন্তামণিকার বলেন। 
কিন্ত “ভূমে৷ পঙ্কজ মুৎপন্নম্” ইত্যাদি স্থলপদ্মাদি স্থানে পঙ্কজপদের যেখানে 

অবয়বাথ জ্ঞানের বাধনিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আছে, সেইস্থলে পন্কজপদের সমুদায় 
শক্তিদ্বার৷ পদ্মত্বরূপে স্থলপদ্পের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । কিন্তু যদি স্থলপদ্প পদের 
ভিন্ন জাতীয় বন্ত বলিয়! বোধিত হয়, তাহ! হইলে পহ্ছজপদের লক্ষণাবৃতি 
দ্বার অথথাং সাদ্ৃশ্যব্ূপ শক্যার্থসন্বন্ধের সন্বন্ধীরূপে স্থলপক্মের জ্ঞান উৎপন্ন 
হইবে । 
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স-্গক্ষি চতুর্থ যৌগিকরূঢ় পদের পরিচয় প্রদগিত হইতেছে । বাক্যস্থিত 
যে পদ পদের অবয়বশক্তি ও সমুদায়শক্তি পরস্পর সহকারী ন৷ হওয়ায় 
যৌগিকাথেরও রূঢ্যথের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিপাদক ব। বোধক হয় সেইপদ 
যৌগিকরূঢ পদ বলিয়া অভিহিত হয়। যথা উদ্ভিদাদি। উদ্ভিদের 
যৌগিক অর্থ-_ উত্ভিদ্ঠতে অনেন ইতি উদ্ভিদ । উদ্ভিদের প্রকৃতি-প্রত্যয়াআ- 
বয়ববৃত্তিশক্তিদ্বারা লভ্য উদ্্ভেদনকর্তা পদ হইতে তরুগুল্সাদি-পদার্থ বোধিত 

হয়। বুঢ্যথ-_-যাগবিশেষ বা একপ্রকার যজ্ঞ। “উদ্ভিদ1 যজেত পশুকাম" 

এখানে উদ্ভিদ পদ যাগবিশেষের বোধক বা বাচক। 
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কগাতা হালসবজনল্নংআাব্ঘত্দানুঘলিল: | 
সাঅলিন্ীসবান্ধাজ্গ্বা-বাব্নহ্ণমাললিভসল ॥14২।। 

বক্তার ইচ্ছাকে তাৎপর্য বলে “বক্তৃরিচ্ছা তাৎপধ্যম্” । “গঙ্গায়াং ঘোষঃ 

প্রতিবসতি” এখানে বক্তার ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ তাংপধ্যের উপপত্তির জন্য 

গঙ্গাশব্দে লক্ষণ স্বীকার কর। হইয়াছে । এখানে গঙ্গাশবে লক্ষণ। না করিয়! 
ঘোষশব্দে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে বক্তার ইচ্ছার বা তাৎপর্য্যের অনুপপতি 

শবখণ্ডম্ ২৯১ 



হইবে। গঙ্গাসলিলে মংস্য বাস করে এইরূপ বুঝাইবার ইচ্ছায় বক্তা যদি 
“গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি”* এই বাক্য প্রয়োগ করিতেন, তাহা হইলে বক্তার 
ইচ্ছ! বা তাংপধ্যের উপপত্তির নিমিত ঘোষশবে লক্ষণ স্বীকৃত হইত। তখন 

ঘোষশবে লক্ষণা না করিয়া গঙ্গাশবে লক্ষণ! করিলে ভাংপধ্র্যের অনুপপতি 
হইত। প্রথমস্থানে শঙ্গাশবে লক্ষণ! করিয়া! গঙ্গাতীর বোধিত হইল । 

দ্বিতীয়স্থানে ঘোষশবে লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে ঘোষশবের দ্বারা গঙ্গার মংস্য 

বোধিত হইবে । এইভাবে পরিলক্ষিত হয় যে তাংপধ্যের অনুপপত্তি স্থানেই 
লক্ষণ স্বীকার করিয়া! তাৎপর্যেের অনুপপতি দুরীভূত হয় । অতএব তাৎপর্যের 
অনুপপত্তিই লক্ষণার বীজ। “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” ইত্যাদিস্থলে বক্তার যেরূপ 

ইচ্ছা বা তাওপধ্য থাকিবে, তদনুরূপ লক্ষণা হইবে । অন্বয়ের অনৃপপত্তি 
লক্ষপার যথার্থ বীজ নহে । কারণ “কাকেভ্যো দধি রক্ষ)তাম্, ছত্রিনে যাস্তি* 

ইত্যাদিস্থলে বাক্যার্থে অবস্থিত পদাথ-সমূহের পরস্পরের অন্বয়ের অনুপপত্ি 
হয় নাই, কিন্ত তাৎপধ্য্যের অনুপপত্তি আছে বলিয়াই এখানে লক্ষণাবৃত্তি 

স্বীকৃত হইয়াছে । এই নিমিত বিশ্বনাথ কারিকায় বলিতেছেন-_-তাংপধ্যের 

অনুপপত্িবশতঃই লক্ষণ] স্বীকার করা হয়। লক্ষণার লক্ষণ করিতেছেন-_ 

শক্যসম্বন্ধকেই লক্ষণা বলে। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। সেই 

পদ-পদার্থনিষ্ঠসম্বন্ধরূপবৃত্তি দুই প্রকার--শক্তি ও লক্ষণাশ শক্তি শব্ের 
অর্থ--সংকেত বা ভগবদিচ্ছাবিশেষ | শক্তি যেমন শবের বৃত্তি, সেইরূপ লক্ষণাও 
শবোঁর এক প্রকার বৃত্তি । শক্তিত্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞান যেমন পদার্ধের উপস্থাপক 

হয়। লক্ষণাস্বরূপ সম্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয়। পদ 

শক্তিদ্বার! ষে অর্থকে প্রকাশ করে, সেই অর্থকে শক্যার্থ কহে। বিশ্বনাথ 

বলিলেন-_শক্যসম্বন্ধ লক্ষণা অর্থাং শক্যার্থের সম্বন্ধই লক্ষণা নামক শবের 

বৃত্তি। শক্যার্থের সহিত লক্ষ্যাথ্থের যে সম্বন্ধ তাদৃশ সম্বন্ধই লক্ষণা। উক্ত 

সম্বন্ধ পাঁচ প্রকার--সংযোগ (বাচ্যত্ব ), সামীপ্য, সমবায় (আধারাধেয়ভাব ), 

বৈপরীত্য ও কাধ্যকারণভাব এই পাচ প্রকার শক্যাথ- সম্বন্ধ লক্ষণা। সাদৃশ্য 

ও আধারাধেয়ভাবাদি সমবায়ের অন্তর্গত । বৈপরীত্যসম্বন্ধে উপকার শব্দ 

অপকাররূপ লক্ষীর্থথ বোধিত হয় | “বন্থু উপকৃতং মম” এই বাক্য অপকারী 

ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে । গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ জলপ্রবাহ, 

সম্বন্ধ হইল সামীপ্য। এই সামীপ্যরূপ শ্রক্যসম্বন্ধের সম্বস্বী হইল লক্ষ্যার্থ 

শাঙ্জাতীর। জলপ্রবাহ সমীপস্থিত তীরই গঙ্গাশবের লক্ষ্যার্থ | 

২৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



যেস্থানে তাংপর্ধ্যের অনৃপপত্তি হয়, সেইস্থানে শাববোধে বা বাক্যার্থবোধে 
শক্যাথ-সম্বন্ধরূপলক্ষণা সহকারিকারণ। আঁসক্িজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, 
আকাক্জাজ্ঞান ও তাংপর্য্যজ্ঞান কারণ হয়৷ 

বাক্য অথাৎ পদসমৃহশ্রবণে শ্রোত্রার বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 
বাক্যান্তর্গত প্রত্যেকপদের শ্রবণাত্মকজ্ঞান হইলে পর পদসমুহের বা বাক্যা্থের 
জ্ঞান দ্বারা পদার্থসমৃহের উপস্থিতি হয় । পদার্থের উপস্থিতি হইতে পদাথের 
স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়। পদসমুহ নিজ নিজ বৃত্তিদ্বারা যে পদার্থকে প্রকাশ 
করে, পদ শ্রবণের পর সেই পদাথের স্মরণই পদাথেপস্থিতি। বাক্যন্তর্গত 
প্রত্যেক পদ শ্ুত হইলে প্রত্যেক পদের অর্থ উপস্থিত হয় এবং তাদ্বশ 
পদারোপস্থিতি হইতে বাক্যাথবোধ হয় | 

শান্ববোধ বা বাক্যাথথবোধের প্রতি পদজ্ঞান, পদাথ-স্মরণ, পদ ও পদাথের 
সম্বন্ধজ্বানাত্মক-বৃত্তিজ্ঞান - শক্যসম্বন্ধববূপ-লক্ষণাজ্ঞান ও তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ 
হয়। পদজ্ঞান করণরূপে, পদার্থস্মরণ ব্যাপাররূপে, শক্যসম্বন্ধরূপ লক্ষণাবৃর্তি- 

জ্ঞকানও তাংপধ্যজ্ঞান সহকারিকাদ্ণরূপে শাব্ধবোধের বা বাক্যাথবোধের 

কারণ বলিয়া কথিত হয়। এবং আসত্তি--সন্নিধিজ্ঞান, ষোগ্যতাজ্ঞান ও 

আকাক্ষাজ্ঞান শাব্বোধের বা বাক্যার্বোধের কারণরূপে অভিহিত হয় । 

আসত্তি--পদানামবিলম্বেন উচ্চারণং আসত্তিঃ বা সন্নিধিঃ। অথশাং 

বাক্যান্তর্গত পদসমুহের যথোচিত নিয়মে বা অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বারা 

অবিলম্বে পদাথেপস্থিতিই আসত্তি বা সন্নিধি বলিয়া কগিত। আসতির 

অপর নাম সন্নিধি। “গাম্” এই উচ্চারিতপদের একপ্রহর পরে আনয় এই 

পদটি উচ্চারিত হইলে উক্ত,পদটি অব্যবধানে সন্নিহিত হয় নাই বলিয়া! অবিলম্বে 

পদার্থের উপস্থিতি হইল না, তাহার ফলে শাববোধ বা বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন 

হইল না। আসত্তিজ্ঞানের দ্বার] ক্রিয়াপদ ও কারকপদের সনিধান সম্ভব হয়। 

আসতি বিষয়তাসম্বন্ধে পদবৃত্তি করে । 

 যোগ্যতা-__বাক্যান্তর্গত এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের অন্বয়রূপ 

সম্বন্ধই যোগ্যতা । অথণং বাক্যস্থিত পদসমূহের পরস্পর অন্থয়যোগ্য অর্থের 

বা অন্বয়যোগ্যতার প্রতিপাদক হইল ষোগ্যতার লক্ষণ। যথা “বহ্থিন। 

সিঞ্চতি” এখানে উক্ত পদদ্ধয়ে আসত্তি ও আকাক্ষা থাকিলেও উক্ত উভয় 

পদার্থের পরস্পর অন্বয়ষোগ্যতা নাই, যেহেতু সেচন ক্রিয়াতে দাহক পদার্থ 

বহি্তির সেচনকরণত্বরূপ অন্বয়াত্মক সম্বদ্ধের অভাব আছে। সৃতরাং উক্ত 

শব্দখণুম্ ২৯৩ 



পদদ্বয়ের অথ“ বাধিত হইল অর্থাং উক্ত পদদ্বয় সেচনকরণত্বরূপ সম্বন্ধের ব। 

যোগ্যতার অভাবহেতু পরস্পর অস্থিত হইতে পারিল ন1। “বহিচনা না সিঞ্চতি” 

অর্থাং বহ্্িকরণকত্বাভাব-রূপ অযোগ্যতার নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান “বহ্িনা সিঞ্চতি” 

ইত্যাকারকবাক্যার্থবোধের প্রতিবন্ধক হয় । যদিও যোগ্যতা চেতনপদাঁথ” 

আত্মার ধর্ম, স্বতরাং অচেতন পদে বা পদসমূহে যোগ্যতা থাকা সম্ভব নহে। 

তথাপি উহা গুপচারিকভাবে কথিত হইয়াছে । অচেতনকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

যোগ্যতামুক্ত বলিতে পার! যায় না। বৃত্তিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধে পদার্থবৃতিত্ব 
যোগ্যতাতে থাকে । পদসমূহে স্বাশ্রয়-উপস্থাপকত্ব সম্বন্ধে যোগ্যতা আছে বা 

থাকে। যথা “বহন! সিঞ্চতি” এখানে সেচনক্রিয়ার বহিকরণত্বরূপসম্থন্ধ 

নাই, বা বহিনা এই করণকারকের সেচনক্রিয়ার সহিত করণত্বরূপসন্বন্ধের 

অনুপপতি হয়, যেহেতু বহি দ্বারা সেচন হয় না এইরপজ্ঞান আমার আছে, 

স্বতরাং যোগ্যতার অভাবহেতু উক্ত বাক্যারথজ্ঞানের উপপত্তি হয় না। 

আকাঙ্ষা__যে পদ ব্যতীত অর্থাং যে পদের অভাবে যে পদেরু অন্বয়জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না সেই পদের সহিত সেই পদের সত্তাকে আকাজ্ষা বলে। অথবা 

একটি পদ অন্য পদের অভাববশতঃ যদি অন্বয়-অনুভবের ব1 অন্বয়জ্ঞানের 

কারণ ন৷ হয়, তাহ হইলে এ পদদ্বয় পরস্পর সাকাজ্জ বলিয়া বোধিত হয় । 

“ঠৈত্রো গচ্ছতি” এই পদদ্বয় পরস্পর সাকাজ্ষ। গচ্ছতি এই পদটি শ্রবণ করার 

পর আকাক্ষা জাগরিত হয়--কো৷ গচ্ছতি ? এই আকাঙ্া নিবৃত্তি হয় “চৈত্র” 

পদ প্রয়োগের দ্বার। | “চৈত্র এই পদটি শ্রবণ করার পর আকাজ্ষ। জাগরিত 

হয়--চৈত্রঃ কিং করোতি ; এই আকাক্জানিবৃত্তি হয়__“গচ্ছতি” এই পদ 

প্রয়োগের দ্বারা । এইভাবে আকাঙ্ষা জাগরিত ,হয়__চেত্রঃ কুত্র গচ্ছতি ? 
চৈঞ্রঃ কেন গচ্ছতি ? চৈত্রঃ কিমর্থং গচ্ছতি? এই সকল আকাঙ্ষা নিবৃত্ত 

হইবে-_যথাক্রমে গ্রামং, রথেন, ধনায় এই সকল পদের দ্বারা “চৈত্রঃ রথেন 
ধনায় গ্রামং গচ্ছতি এই পদসমূহ পরস্পর সাকাজ্ হইয়াছে । কিন্তু গোঃ, 

অশ্বঃ, পুরুষ, হস্তী, এই পদসমূহ সাকাজ্জ নহে। 

এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে-_-পদে বা পদসমূহে আকাঙ্ষা কীভাবে থাকিতে 

পারে? এবংস্পদার্থে বা বাক্যার্থেই বা কেমন করিয়া! আকাঙ্ষা থাকিতে 
সমথ হয়? যেহেতু পদ হইল শব্ধ অচেতন আকাশবৃত্তিগুণপদাথ+, এবং শব্দ 

অচেতন জড় বস্ত। আর আকাজ্ষা হইল ইচ্ছা, ইচ্ছা! চেতন-আত্মবৃতিগুণ- 

পদার্থ । স্ৃতরাং চেতনপদার্থআত্মার গুণ ইচ্ছা! কেমন করিয়া অচেতন বস্ত 
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পদে বা পদসমূহে থাঁকিবে ? ,আকাজ্ষ1! না থাকিলে পদ বা পদসমূহকে 
আকাক্জাবিশিষ্ট বা সাকাজ্ষ বল। চলিবে না। এবং এইরূপে পদাথ4ও অচেতন 
বস্ত বলিয়। উহাতেও আকাক্ষা থাকিতে পারে না। রাম পদের অথ“ দশরথ- 
তনয়, গচ্ছতি ক্রিয়ার অথ” গমনানুকৃল ব্যাপার, অগ্নিহোত্র শব্দের অর্থ 
অগ্নিহোত্র নামক যাগ্রবিশেষ । এই সকল অচেতন পদাথে- বা পদসমূহে চেতনের 
ধর্্ম-ইচ্ছা না থাকিলে এসকল পদসমূহ বা বাক্যার্থ কেমন করিয়! পরস্পর 
সাকাজ্ক হইতে সমর্থ হয়। তথাপি অচেতন পদ, পদসমূহ, পদার্থ বা বাক্যার্থ যে 
সাকাজ্ষ বলিয়। কথিত হয়, তাহা ওপচারিকভাবেই অভিহিত হয় | তবে উহার! 
সাক্ষাং সম্বন্ধে আকাক্ষাবিশিষ্ট হয় না। কিন্তু স্ব-উথ্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বান্থতর 
সম্বন্ধে আকাজ্ষা পদে বা পদসমূহে থাকে এবং স্বাশ্রয়-উত্থাপকত্ব-নিবর্তকত্বান্ততর 
সম্বন্ধে আকাজ্ষ] পদার্থে বা বাক্যার্থে থাকে | তাৎংপধ্যপদের বিষয় বা পরিচয় 

বক্ষাম।7 অ।ংপধ্যপ্রকরণে কথিত হইবে ॥ ৮২ ॥ 

ভহাঞা হানযঘঃনল্ঘ হলি | আাক্সলাঘা ঘীঘ: হুজাহী বাজ্সাঘহভ্য হান্যাখী সনানকত 
ঘীমভযাল্লযাবুদনলিআাল্তহ্সানতুদতিলাঁ অল দলিজল্ম্ীঘবী, লস বহ্ীতাঘা নী 

নী: | জা ন্ন হানতভকন্বল্না । লখান্থি--সমাহভর্-হাঘাপ্র-জকন্রল্তকন নী 

যাহীনতানু লীহ্য জ্নহতন্। লল: হাল্ছনীম্: । ঘহল্তু যত্ব-্তযানুঘলিভঘা- 

শ্রী ₹যাণু, লা অচ্ভী: সনহাইক্যাহী ভছাঘা ল ভ্যান, যচ্তিঘবু সনহান্নযকআান্ুদ্বল- 

₹খাত্রান্। বিল অচিভ্সত্রহী লীজল-নান্নম্যন্তিঘঘযা অচ্ঘেইনু ভঙাগআা। হর 

্াক্টঞ্ঘী হুঘি হ্গযলালিংতাত্ী ক্কাকহ্হয হুগতুঘঘালক থা, অভ্তনী হমিহজ্বাঘা- 

ভলাল্ঘয্ঘঘিনঘতান্। ঘৃত ভলিঘী আল্নীতযাী ভীওদ্হীক্ষভাপনান্থিতত 

ভঙ্থানা । ছঘলীলাঅহুন্লাখ্রা ভগ্াতীতযুহ্যনী, ঘৃকষাপ্রতহ্থিননা হইগা ভসি-লহুল্যঘী- 
ঝীঘানূ। অহিন্বাললযাল্তরঘভিভঘতানীঅ হঘানু, লহা ভ্ন্িহ্ বাক্লানহত্য নী ্ন্বিহ 
ঘীমনব্ক লল্্যাী জঞ্ধগীলি নিষলী ল হ্যানু। হুহুল্ত নীঞ্যমূ-_হান্যাখচন্থল্থী 

যি নীহতল ঘা মৃহ্ীলফলহা লীহতবন লীতনীম: অভি ত্তবাক্ানীত্ভল হণ ঘাত্থীত- 
ভলহা বলত হত ভহতল্। অআলত্্ন ভঙ্যলালচষহ্ক ল ভাতা, লল্ সন্ধাহক্ক-নীনয 
লস ভঙ্কাঘা লিলাচসুদঘী: | নহল্ত্ব হয ক্ষত হানযলামভহ্কওদি হাফিল হযাভ্। 

জনুদক্যাহক-হালবাখ্রহলংআা সলি ননৃঘহ্্য ভাগ লিতঘহয অ্তুলন্বত্রাহিলিশিআনলীযনূ। 

বঙ্গ সত হানা নহজ্ঘহাঘকন্বল্ঘভণা ভছাতা, ভা ভহিল-তহাজীভুভনী। খা 
লিইদ্ষোহিঘই ইদ্ধান্রঘভকন্থী সনহদই জারী, সনহণহ্ভয নব কঅন্ণী সই সবার, 
লস ভহিনভদ্বাতা। চ্ছিল্তত ভ্াহ্াতান অহ লানুমাত্রক্ষমূ। ভাহাতিক্কাখহঘ হাজ্ছ- 

শবখণুম্ ২৯৫ 



আইনত ঘহাল্নং কাহঘানূ। হাকি-তহাতাওদ্যতহজকজল্্নবপেহাখাতিত্রন-ভলহাবযা খর 

হাভ্হতীঘ সবি দহালা ঘালখঘনিঘাহআাহিকিযান্ত: । লন্রীনাভন্তু লহ্ঘন্তরমালজ্নীত | 
নহারখীনভ্িলিভত্ত ভ্রাংমূ, অল্যখা ভুক্যসুলব্যা হাকতব্আাঘি ণহ্হ্ানভ্তুমালকতআনহিত্যান্ত: | 
মানত তত হাজবহলানানু, হানঅভন্র-নভণা ভহ্মঘাদি লাব্ি। হস্গ ভ্তব্াধীহাযা লম্বা 

ঘীম ছুব্তুজম্, লন লহীদহ্ষ্স লহীলীই ভহাঘা | বাধীব্দনাপ্রহ্জ লন্বাতন্থ অনইনালন্নয: 

দ্ন্িইন্কইহাল্পরবব্সানি ভীদ্ুলততান্। হি ঈক্কইহাল্তঘী ল ভতীক্ষাঘব, লহা- 

লহীঘহ্য বীতলহীলীই ভগ্াঘা, বাধীহঘর্ লালাবয্ণলানকমূ । অক্টুলাহ্বানিলমূ। লন ছি 

ছিনঘূঘহাহী যত ক্কইহাল্নস: তরীঙ্গিঘব, লা বীণন্হ্জ (যীললি) বীহতালিলি ভাগ, 
বাদি ন্রিসামহাল্ৰতর; | অি তু চক্ষেইহাল্নযী ল ভত্বীঙ্গিযবী, লহা শীদহ্হ ন্িলমীভলামিলি 
হাতা । লিসসঘত লান্ঘচ্য -সাহুক্রলূ । হ্নলাভ্ৃন্তনালহী নুহা হল লানহঘউ ভ্রালহা- 

হীন্ত কমতি ভহবগা। আক্তৃঘহ্ত্ব লান্নক্য-সাহন্ষলূ। ঘনলল্অন্াণি। লনুঘুতণ 

্ত দুই ভাতা । লখাহি_হাজদ্তভথ হুআাহী হাজঘনাপ্ীন ভ্ুতমাবি-ঘহাখহ্ 
ঘাহাজাল্লযঃ১ লিদানালিবিজ-নালাশ্রযীজ ইনাল্নযনীঘংতান্যুন্ণআল্নানু। অন্যথা 

হাজা ঘুম ছুস্গাঘি নখাল্অযনীঘ: ভানু । ঘতী ল ঘন হুব্সাহী ঘ্র-ত্রাঞ্যা লল: 
ত্রাঙ্বাইন্বান্তআানু-_নিঘালানিহ্িবিনি। লীভীঘহ হআহী লানাশতীংমহবহজল্টীনা- 

ল্রযাহ__ঈইনলি । লন্ব হাঅদ্রুহম হুআকী ভমতিলনবী ভ্নত্ণ কজ্যনিলি আাক্মমূ; 
অঞ্লপ্রিএববহণি ননী ন্বীশীহ্ঘান। ভানু হাজণহাহী হাঅধিকন্রল্মিলি ভছাা | 

ভভ্ঘ ন্ব ঘুহনতা অনথাহাল্বম: | নল তত -ত্রহ্হাভিল্ধীআকী অন: ব্তিহকন্- 
লিগবতপ্-লিত্রসকাইআা ভ্তু্যব, লস ন ভঙালা। ল ন্ন আান্িতি জহাতীলিনান্দ্যমূ, 

ভান্থি্যহবল্সতীহনি ভ্রল্বত্হানান। লন্ন্কঙ্গিযাল্নতিকলভর্ণ আন্ত্ঘলভ্বীলি 
শ্াহ্যমূ। ঙ্লিাঈইডনি অন্ব-জ্রহ্তী নহয ভিল্শীতযাহি-হ্হালানু, বান্িতঘকযানত্ 

মনাভন্ব। লঙলানু ভাহ্িতআাহিক লাখ: । অল “হাজ-ঘুহীহ্িলী ভ্াসুত্যক্কা্মী 
যউবালালিত্নঙ্গ ঙ্বাালানাহ্ লন্্ আগীঘবী। কিন্ত্ত লাহলতী হী যল, অঙ্গ জলজ: | 

লম্ম লীতঘন্যীহমহ্ হুকযান্ী করখলিলি আা্অনু। হস লীণহ্হয় লীন ঘঘভ্ভ্য 

ঘততনি হা । অলহ্ হুত্যভজ ন্বাসঘামিহ্ ইব্ঘখাঁনু। অলাহাহন্রল্জত্ত যহি অলাহ্াহী5- 

চন্তুদুজল হৃতন্ু্যব, লা আন্িনন্তুভলিতঘাহী নহ্ইগহ্থিলজ্কুভতমাহ্থাই ভগাআা, 
ভুঘহ ভানুদদ্যা-সাছক্ছমূ। লন্ম ঈহীন্বহক্' আাহ্বিতঘস কথ ঝলাহ।েযাল্বয:, 

আইহা জুজিতিহীন্ব-ভঘজ্য ব্য শাহ্নাভলঘাহিলি শ্রাভ্ন্, নহচ্দতান্তচনল্ীল 

রহুলরঘাব। ঘৃত্ব অস্বনূন্বীবঘাহাতদি। অই তু অহিলন্তুবনিজ্যাভানছিনিত্ুতহ্ 
তু্যবী, দতবক্ষক্ষতঘাল্যয:। অনাহ্থাহভঙ্কা ন্ন অনম্কবব লঘ্বুবন্ধকত ন্ব (ন্তুহ) 
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“াঘানূগ্তযাহিজূতীঘীক্রম, বন্ত্ি আন্যঈকলন্বনদভ্রাচিবরি অহ্ল্তি । দিলহী 

্হ্যহা নিত্যার্বী দিতৃঘ, অনন্ক-হ্ম্ঘকঘী: গ্রহ্তহঘঈ' ₹পীঅলক্হ্চ্তযীতহাগা, ঘনলল্য- 
সাদি। ঘত্া হুতয়ান্থী তত ল ভগ্াজা, অত্তনন ভরত লানাঘতীঘকিখলি-ভলানু। 
কলঘাহ্যত্ধন্ত নত নীজীন্ঘভলিত্াহী অনিহ্ঘজব্্রল্্ীল লীভঘহাখী তন্ঘজনহাখী সন্কাহ: | 

নস নন ভগ্াঘা। অলঘ্ন্ন “লিনাহ্হধণলি' মাজশহি”তযন ন লনুবুা, লহাতা- 
ঘীঃ, ছিল্তু ক্কম্লশ্রাতযী ভগ্বাগানান্বানু। ল ন্ম লিম্বাহুভম্র হাতুআলিনিহীনহ 

নহানগিক্কাহাক আাজলাঘকসত্র হলি আাতনূ। নিমাহ্ভয নিআাসম্বভল হত ্নলানু। 

ক্তাঘনন অুহযাখ্কমাল্লবী লন্ৰুঘংযা কক্ঘনাযা: কতঘুব্্ীতত্রনআডহীমব্রাহিতি। 

ভদন্তকননভু"দিত্ভীক্যাকী নহদই অন্য দিশ্বলি হাতা, ঘৃতণবাধ সথ্ানলঘা ন্বাল্ত্রয- 
নীঘ হুলি। হতখস্ব অলাউন জ্যাণি হাক্তি: ন্হাক্তণ লিন্নান্থাহিলি। আবভিহিইযাহি। 

আবলিক়্াল ঘীবঘলাহবানন আক্কাভ-হ্বাহাল লান্ক্রহ্বানস্্ হাল্হনীম ক্কা্তাদ্ 4৫) 

এখন পন্থকাঁর শাকবোধের কারণসমূহের পরিচয় দিতেছেন-_“লক্ষণাশক্য- 

সম্বন্ধ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । লক্ষ্যতে অর্থীন্তরং আক্ষিপ্যতে সংগৃহাতে অনয়া 

ইতি লক্ষণা, এবং ভজ্যতে শক্যার্থঃ খণ্ডাতে অনয়! ইতি ভক্তিঃ, সেব্যতে 

অর্থান্তরমুপচর্ষযতে অনয়া-ইতি উপচারঃ। অতএব শবের দ্বিতীয়! বৃত্তি লক্ষণ, 

ভক্তি ও উপচার এই সকল নামে অভিহিত হয়। যে শব্দ অবলম্বনে দ্বিতীয়া 

বৃত্তি অর্থকে প্রকাশ করে সেই শব লাক্ষণিক, ভাক্ত ও ওঁপচারিক নামে 

কথিত হয়। শক্তিত্বরূপ সন্বদ্ধের জ্ঞান যেমন পদার্থের উপস্থ(পক হয়, লক্ষণা- 

স্বরূপ সন্বন্ধের জ্ঞানও সেইরূপ পদার্থের উপস্থাপক হয় । অভিধা বা শক্তির 

দ্বারা যে অর্থ উপস্থিত ব৷ প্রকাশিত হয় সেই অর্থ শরক্যার্থ, হধ্যার্থ ও বাচ্যার্থ 
প্রভৃতি নামে অভিহিত হয়। শক্যার্থের সন্বন্ধই লক্ষণাবত্তি নামে পরিগণিত 

হয়। সেই শক্যসন্বন্ধ পীচটি-_সামীপ্য, সযোগ, (বাচ্যত্ব ), সমবায়, 

বৈপরীত্য ও কার্য্যকারণভাঁব। সাদৃশ্য, স্বত্ব-স্বামিত্ব, আধার-আধেয়ভার প্রভৃতি 

সন্বন্ধপমৃহ সমবায়ের অন্তর্গত বা অন্তভূক্ত বলিয়া! বোধিত হয় । গঙ্গাপদের 
দ্বার গঙ্গার অতিসন্নিহছিত তীর বোধিত হুউক্ ইত্যাকারক ইচ্ছায় বক্তা 

“গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। এখানে গঙ্গা- 

পদের শক্যার্থ ভগীরথ-রথখাতাবচ্ছিন্নজলপ্রবাহ, ঘোষ শব্দের শক্যার্থ 

আভীরপল্লী। যদি অন্বয্লিতব্য শব্ববৃত্তিশক্তিলত্যমৃখ্যার্থান্তরের সহিত শবের 
মুখ্যার্থের অন্বয়ের বা সম্বন্ধের উপপত্তি না হওয়ায় বাক্যার্থবোধ অনুৎপন্ন হয় 

অথব! বক্তার তাংপধ্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থবোধের অনৃপপত্তি হয় তাহ হইলে 

শবখগুম্ ২৯৭ 



তখন তাদৃশ সম্বন্ধের উপপত্তির জন্য অথবা বক্তার ইচ্ছার বিষয়ীভূত বাক্যার্থ 
জ্ঞানের উপপত্তির নিমিত্ত শক্যার্থসম্বদ্ধরূপ লক্ষণাবৃতি স্বীকার করিতে হয় । 

অন্যথা! শুদ্ধ বাক্যাথ্থের বাধ কোথাও সম্ভব হয় ন। লক্ষণ! বৃত্তি শক্যার্থ 

সন্বন্ধবিশিষ্ট অর্থকে প্রকাশ করে । শক্যার্থসম্বন্ধ প্রতিযোগীরূপে শক্যার্থে 

বর্ভমান করে এবং অনুষোগীরূপে লক্ষ্যার্থকে আশ্রয় করে। স্ৃতরাং শক্যার্থের 
সহিত লক্ষার্থের কোন সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যেহেতু শক্যাথে4র 
সহিত সম্বন্শূন্থ কোনও অর্থ লক্ষ্যার্থ বলিয়। স্বীকৃত হইতে পারে না । সেই 
শক্যসন্বন্ধ পীচ প্রকার । .এই, পঞ্চবিধ সন্বন্ধের কথা পুর্বে উক্ত হইয়াছে। 
তাংপধ্য বিষয়ীভূত বাক্যার্থ বোধের অনুপপত্তি, শক্যার্থ সন্বন্ধবিশিষ্ট ও দট়ি- 

প্রয়োজন-এতদন্যতর এই তিনটি কারণ বিদ্যমান থাকিলে লক্ষণাবৃত্ি লভ্য- 

লক্ষ্যার্থ স্বীকার কর] হয়। লক্ষ্যার্থ পদের অর্থ শক্যার্থ ভিন্নার্থ অর্থাৎ 

শক্যতাবচ্ছেদকভিন্নধন্মাবচ্ছিন্ন অর্থ বোধিত হইবে । গঙ্গা শকের জলপ্রবাহ- 

রূপ শক্যার্থের সহিত ঘোষ শব্দের আভীর্বপল্লীরূপ শকঢার্থের অন্থয়ের ব! 

সন্বদ্ধের উপপত্তি হয় না, যেহেতু জলপ্রবাহে আভীরপল্লীর অধিকরণত। থাকে 

না বলিয়। “গঙ্গায়াং ঘোষ? প্রতিবসতি” এই বাক্যাথবোধ উপপন্ন হয় না। 

এই বাঁক্যাথথবোধের উপপত্তির জন্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । এখন 

গঙ্গা শের লক্ষণাবৃত্তি দ্বার] গঙ্গার অতিশয় সন্নিহিত তীর" এইরূপ লাক্ষণিক 

অথ” গৃহীত হওয়ায় উক্ত বাক্যাথবোধের উপপত্তি হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে 

গঙ্গ। শব্দের দ্বার! গঙ্গার অতিশয় নিকটবর্তী তীর বোধিত হউক্ ইত্যাকারক 
ইচ্ছায় বক্তা “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । 

সুতরাং গঙ্গ। শব্দের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থ ও ঘোষ শবখের আভীরপল্লীরূপ 

শক্যাথ স্বীকার করিলে তাৎপধ্যবিষ্লীভূত বাক্যার্থবোধের অনুপপত্তি হয় । 
স্বৃতরাং উক্ত বাক্যাথথবোধের উপপত্তির জন্তই লক্ষণাবৃতি স্বীকৃত হইল। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_গঙ্গাশবের লক্ষণাবৃতিদ্বারা তীর বোধিত হয়। 

সেই লক্ষণ! শক্যসম্বদ্ধরূপা। গঙ্জাশব্ধের জলপ্রবাহরূপ শক্যাথের সামীপ্যরূপ 

সম্বন্ধের সন্বন্ধীরূপে তীর গৃহীত হওয়ায় তীরের স্মরণ হইল। "তাহার পর উক্ত 
শাববোধ উৎপস্প হয় । কিন্ত ষদি শক্যাথের অন্বয়ের বা সন্বদন্ধের অনুপপত্তিই 
লক্ষণার বীজ অথাং লক্ষণাবৃত্তি স্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হয়, তাহ। হইলে 

য্টাঃ প্রবেশয় ইত্যাদিস্থলে দণ্ডসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও এখানে শক্যার্থ 
অবলম্বনেই বাক্যাথ'বোধের উপপতি হয় । সতরাং অন্বয়ের অনুপপত্তির অভাব 

২৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হেতু এখানে লক্ষণাবৃততিস্বীকার নিন্প্রয়োজন হইয়া! উঠে। কিন্তু তাঁৎপর্যযবোধ 

বিষয়ের অনুপপতি লক্ষণাস্বীকারে কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যঠ্ীধর পুরুষ- 
সমৃহকে ভোজনার্থে গৃহে প্রবেশ করাও এই ইচ্ছায় বক্ত1 য্ীঃ প্রবেশয় এই 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু য্টী শব্দের শক্যার্থদগুসমূহ ও প্রবেশন ক্রিয়া 
এই দুইটি পদের শক্যার্থ অবলম্বনে পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও 
ভোজনাথে' দণুধারী পুরুষসমূহকে গৃহে প্রবেশ করাও ইত্যাকারক বক্তার 
তাংপধ্য জ্ঞানের বিষয়ের অনুপপতিবশতঃ লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হইল। তথাচ 
যইটী পদের দ্বারা দণগ্ুধারী পুরুষসমূহ রূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত হয় । শক্যসন্ন্ 
লক্ষণাবৃততি বলিয়! স্বীকৃত বা গৃহীত হইয়াছে । এই শক্যসম্বন্ধ কোথাও সাক্ষাৎ 
সম্বন্ধে কোথাও ব1 পরম্পর। সন্বন্ধে স্বীকৃত হয় । 

“গঙ্গায়াং ঘোষ2” এখানে সামীপ্যাদিশক্যসন্বন্ধদ্বারা তীরাদি বোধিত 

হওয়ায় শক্াসন্বন্ধারূপা লক্ষণ] সাক্ষাৎ সন্বন্ধরূপা। “অগ্নিঃ মানবক£” অর্থাং 

মানবক অগ্নিস্বরূপ । উপনয়ন সংস্কারে মুণ্ডিত-মুণ্ড পলাশধারী শুচিচরিত ব্রাল্মণ 
বুকে মানবক বলে। এঁ মানবক সাক্ষাদ্ বহি বলিলে উহা! প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ 
হয়। এইজন্য এখানে অগ্নিশব্দের শক্যার্থ গৃহীত হয় না। অগ্নিশব্দের 

লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা অগ্নিসাদৃশ্যরূপ লক্ষণার্থ গৃহীত হওয়ায় “অগ্রিসদৃশঃ মানবক” 
এইরূপ বাক্যার্থবোধ উপপন্ন হয় । এখানে পরম্পরা সম্বন্ধে অর্থাৎ স্ব-( অগ্নি )- 
নিষ্ঠতেজস্বিত্ব-শুচিত্ববত্বরূপ সস্বন্বদ্বার! অগ্নিসাদৃশ্য বোধিত হওয়ায় “অগ্নিঃ 
মানবক£” ইত্যাকারক শাববোধ উৎপন্ন হইল । এখানে শকা সন্বন্ধরূপা লক্ষণা 
পরম্পরা সন্বন্ধরূপা। গঙ্গাপদ জলপ্রবাহের সামীপ্য বা নৈকট্যের দ্বার! 
তীরগত শীতলতা ও শুচিতার আধিক্যকে বোধিত করুক এই ইচ্ছায় বক্ত! 
“গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে গঙ্গা! শবের শক্যার্থ 

- জল প্রবাহ, লক্ষ্যার্থ-গঙ্গাতীর, আর শৈত্য-শুচিতাধিক্য হইল ব্যঙ্গযার্থ। 
এইজন্য লক্ষণাকে প্রয়োজনবতী লক্ষণ বল] হয়।. গঙ্গাপদ শক্যার্থসন্বন্ধরূপা 

লক্ষণাবৃত্তিদ্বার!গঙ্গাতীরবৃতি ব1 আভীরপল্লীবৃত্তি শৈত্য-শুচিতাধিক্কে প্রকাশিত 
করিতে বা বুঝাইতে সনর্থ হয় না, যেহেতু গল্গাপদের শক্যার্থ জলপ্রবাহের 
সহিত গঙ্গাতীরাদিনিষ্ঠশৈত্য-শুচিতাধিক্যের কোন সম্বন্ধ নাই। যদি বল লক্ষণার 
প্রয়োজনীভৃত-শৈত্যশুচিতাধিক্য লক্ষণাবৃত্তির বিষয়, তাহ] হইলে গঙ্গাপদের 
দুইটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়, একটি শক্তিদ্বারা জলপ্রবাহকে এবং অপর- 
শক্তিদ্বার৷ তীরকে বোধিত করিয়৷ গঙ্গাপদের উক্ত দুইটিই শক্যার্থ স্বীকৃত 

শবখণ্ডম্ ২৯৯ 



হইবে। এরূপ বলিতে পার না। কারণ গঙ্গাপদের তীরে সংকেত ন। থাকায় 

তীর গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ হইতেই পারে না। তীর দি গঙ্গাশব্দের শক্যার্থ না 

হয়, তাহ! হইলে তীরবৃত্তিশৈত্যশুচিতাধিক্য গঙ্জাপদের লক্ষ্যার্থ হইতে পারে না, 

যেহেতু সেখানে শক্যসন্বন্ধের অভাব আছে। “গঙ্গাজলে মংষ্য বাস করে” 

এইরূপ বাক্যার্থ বোধিত হউক এই ইচ্ছায় বক্তা ষদি বলেন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ 

প্রতিবসতি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । তাহা হইলে তাংপর্যের উপপতির 

জন্য ঘোষপদের মংহ্যে লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে ঘোষপদের 

লক্ষণ স্বীকার না করিয়। গঙ্গাপদের লক্ষণ! স্বীকৃত হইলে তাংপধ্যবোধের 

অনুপপত্তি :হয়। প্রথমস্থলে গঙ্গাপদ লক্ষণাদ্ধারা তীরকে বোধিত করে। 

দ্বিতীয়স্থলে ঘোষপদ লক্ষণাদ্বার] মংস্যকে বোধিত করে । এইভাবে তাংপর্য্যার্থ- 

বোধের অনুপপত্তিস্থলে লক্ষণাবৃত্তিদ্বার! তাংপধ্যার্থবোধের অনুপপত্তি দূরীভূত 

হয়। অতএব অন্বয়ের অনুপপত্তি লক্ষণার বীজ নহে, তাংপর্য্যের অনুপপত্তিই 
লক্ষণাবীজ। গঙ্ষায়াং ঘোষঃ এখানে গঙ্গাপদের জলপ্রবাহরূপ শক্যার্থের 

সামীপ্যসন্বন্ধই লক্ষণা, এতাদ্বশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বার] গঙ্সাতীররূপ লক্ষ্যার্থ বোধিত 

হয়, শক্যার্থ জলপ্রবাহের সহিত লক্ষ্যার্থ তীরের সামীপ্যসন্বন্ধ গ্রত্যক্ষসিদ্ধ । 

গঙ্জাজলে মংয্য এই তাৎপধ্য্যে কথিত গঙ্গায়াং ঘোষঃ এই বাক্যে ঘোষপদের 

শক্যার্থ গে।পপল্লীর সহিত লক্ষ্যার্থ মৎস্যের আধার আধেয়ভাবরূপ লক্ষণ!। 
এতাদ্বশ লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা মংস্যরূপ লক্ষ্যা্থ বোধিত হয়। অতএব পরিলক্ষিত 

হয় যে-_যেরূপ তাৎপধ্য থাকিবে, তদনুরূপ শক্যার্থসম্বন্ধরূপা লক্ষণাবৃততি 

হইবে। এইরূপ “কাকেভ্যে! দধি রক্ষ্যতাম্”--কাকসকল হইতে দধি রক্ষা 

কর ইত্যাদিস্থলে পদার্থসমুহের পরস্পর অন্বয়ের অনুপপত্তি না হইলেও 
কাকপদের দধি বিনাশকারী বা দধিনাশক কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণীতে 

লক্ষণাস্বীকৃত হইয়াছে । কারণ বক্তার অভিপ্রায় তাৎপর্য্য হইল এই ষে-- 

কাক, বিড়াল প্রভৃতি সকল প্রাণী হইতেই দধি রক্ষা! কর। কিন্তু কেবল কাক 

হইতেই দধি রক্ষা কর, বিড়াল প্রভৃতি দধিনাশক প্রাণী হইতে দধি রক্ষা করিও 
ন1 এইরূপ বক্তার তাংপর্য্য নহে, সুতরাং বক্তার এই তাংপধ্যের উপপত্তির জন্যই 

দধি-উপঘাতকমাস্জেই লক্ষণারৃতি স্বীকার করিতে হইবে । দধিনাশক বিড়াল 

প্রভৃতি প্রাণীদের অপেক্ষা! কাকের উচ্ছিষ্ট দুষ্টতাধিক্য প্রতীতিই এই লক্ষণার 

ফল ব! প্রয়োজন। আর এই ব্যঙ্গ্যাথই কবির বাক্যকে সুন্দর বা অলংকৃত 
করিয়। বাক্যের চমৎকারিত। সৃন্টি করে। এবং কতকগুলি লোক একসঙ্গে 

৩৩০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দলবদ্ধ হইয়া! গমন করিতেছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ছত্রধারী আর 

কতকগুলি ছত্রবিহীন অবস্থায় যাইতেছে । যাহার! ছত্রির সহিত একদলে 

যাইতেছে, ছত্র না থাকিলেও ছত্রিপদের দ্বারা সকলেই বোধিত হউক এই 

তাংপধ্যে বক্তা “ছত্রিণো যান্তি” এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন । এখানে 

ছত্রিপদের একসার্থবাহিত্রূপ অথে লক্ষণ । একসার্থবাহিত্ব পদের অথ+-_ 

একসাথ+- একদল, একসার্থগন্তৃত্ব নহে, যেহেতু তাহ] হইলে আকাজ্ষা- 
শৃন্যতাঁবশতঃ “যাস্তি” এই বন্ুবচনাস্ত ক্রিয়াপদের অন্বয়ের অনুপপতি হয়। 

এই সকল লক্ষণাকে অজতস্বার্থালক্ষণা বলে। যে লক্ষণাস্থলে শব্দ নিজের 

অথ'ত্যাগ ন। করিয়াই অন্যাথ্থেরও বোধক হয় সেই লক্ষণা অজহং স্বাথণালক্ষণ। 

বলিয়া কথিত হয়। উক্তস্থলদ্বয়ে যথাক্রমে গঙ্গ! ও তাহার তীর উভয়েরই 

প্রতীতি হয় এবং একদলবাহিত্বরূপে ছত্রী ও ছত্রবিহীন উভয়বিধ ব্যক্তিদের 

প্রতীতি হপ্ন ' আর এখানে ছত্রীর মুখ্যত্ব প্রতিপাদনই লক্ষণার ফল ব৷ 
প্রয়োজন । 

আরও যদি অন্বয়ের অনুপপত্তিই একমাত্র লক্ষণার বীজরপে স্বীকৃত হয়, 

তাহ! হইলে কখন গঙ্গাপদের গঙ্গাতীরে, এবং কখন ঘোষপদের মংস্যাদিতে 

লক্ষণ! হইতে পারে । স্বুতরাং কোথায় কোন পদের কীভাবে লক্ষণাস্বীকৃত হইবে 
এই বিষয়ে কোন প্রমাণ বা নিয়ম পরিলক্ষিত হয় না। যেমন “গঙ্গায়াং ঘোষঃ৮ 

প্রভৃতিস্থলে যদি অন্বয়বোধই লক্ষণার বীজ হয়, তাহ। হইলে যদি গঙ্গাপদের 

লক্ষণাদ্বার] গঙ্গাতীরবোধিত হয়, তবে কোন অন্বযবোধের বাপ থাকে না, 

যেহেতু গঙ্গাতীরে ঘোষ-গোপপল্লীর অবস্থান সম্ভবহেতু উদ্ত বাক্যাথের 
অন্তর্গত পদার্থসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধের অনুপপত্তি হয় না। আর যদি 

ঘোষপদের মংস্যরূপ লক্ষ্যার্ স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলেও সেইরূপ বাক্যার্থের 

অন্তর্গত পদাথ “সমূহের পরস্পর অন্বয়বোধের উৎপত্তি হয়, কারণ জলপ্রবাহরূপ 
গঙ্গাতে লক্ষ্যার্থমতফ্যের অবস্থিতি সম্ভব হয়। সুতরাং কোন্ স্থানে কীরূপ 
লক্ষণ! স্বীকৃত হইবে তাহার কোন নিয়ম পরিদুষ্ট হয় না । 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে লক্ষণাভাব দেখাইবার জন্য লক্ষণাগ্রহপ্রকার গ্রন্থকার 

বলিতেছেন--“ইদভ্তবোধ্যং” ইত্যাদি গ্রন্থের ছ্বারা। কিস্তু এখন বিষয়টি 

এইভাবে বুঝিতে হইবে যে--শক্যার্থ সন্বন্ধরূপা লক্ষণ! যদি তীরত্বরূপে গৃহীত 

হয় অর্থাং তীরত্বাবচ্ছিনন তীরবিশেম্তক গঙ্গাপদ নিরূপিত লক্ষণাপ্রকারকজ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, তখন তীরত্বরূপেই তীরের বোধ হইবে অথাৎ তীরত্বপ্রকারক তীর- 

শব্দখগুম্ ৩০৯ 



বিশেয্যক ন্মরণের পর ভীরত্ব প্রকারক ভীরবিশেষ্যক শাববোধ উৎপন্ন হইবে । 

কিন্ত শক্যা্ সন্বন্ধরূপা লক্ষণা যদি গঙ্গাতীরত্বরূপে গৃহীত হয় অথাং গঙ্গা- 

ভীরত্বাবচ্ছিন্ন-গঙ্গাতীরবিশেষ্যক লক্ষণা-গ্রহ হয়, তখন গঙ্গাভীরত্বরূপেই তীরের 
স্মরণ হইবে অর্থাং গঙ্গাতীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশে্যক স্মরণের পর গঙ্গা- 

ভীরত্ব প্রকারক গঙ্গাতীরবিশেষ্তক শাব্দবোধ হইবে । সুতরাং লক্ষ্যতাবচ্ছেদকে 
লক্ষণ। স্বীকার কর) যায় না, সেখানে তরপ্রকারকবোধের উপপত্তি লক্ষণা 

ব্যতীতও হইয়। থাকে অর্থাৎ তদ্বন্মাবচ্ছিন্নবিশেষ্যক-লক্ষণাজ্ঞান তদ্বন্মপ্রকাঁরক 

স্মরণাদির প্রতি কারণ বলিয়। গঙ্গাতীরত্বাবচ্ছিন্ন-গঙ্গীবিশেষ্ঠক লক্ষণাজ্ঞান হইতে 

শুদ্ধতীরত্বপ্রকারকম্মরণাদির উৎপত্তি হয় না। অতএব অর্থাং তদ্বন্মবিশিষ$ট 

লক্ষণাজ্ঞান তদ্বন্মপ্রকারকোপস্থিতির প্রতি কারণ বলিয়া তীরত্বাদি লক্ষ্য- 

তাবচ্ছেদকধর্মমে লক্ষণ] স্বীকৃত হয় না। তীরত্বাদিপ্রকারকবোধ তীরত্বাদি- 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদকধন্মে লক্ষণা ব্যতীতও উৎপন্ন হয়। জলপ্রবাহসংযোগরূপ- 

লক্ষণার লক্ষ্যতাবচ্ছেদকতীরত্বাদি ধন্মে অভাববশত£ই লক্ষ্যতাবচ্ছেদক-_- 

তীরত্বাদিতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না ইহাই নির্গলিতার্থ। উপরস্ত লক্ষণার 

এই নিয়মানুসারে শক্যতাবচ্ছেদক ধন্মেও শক্তি স্বীকৃত না হউকৃ। কারণ 

শক্যতাবচ্ছেদক গঙ্গাত্বাদি প্রকারক শক্যার্থ স্মরণের প্রতি শক্তিবিশিষ্$ পদের 

সামর্থ্য আছে। এই বিষয় বিশেষভাবে চিন্তা করিয়ণ বুদ্ধিতে প্রকৃত তথ্য 

উদ্ভাসিত করিতে হইবে । যন্ধম্্াবচ্ছিন্নে শক্যসম্বন্ধ বা! শক্তি গৃহীত হইবে, 

তদ্বন্মাবচ্ছিন্নপ্রকারক শাকববোৌধ হয়, এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকারে যেমন 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ধর্মে লক্ষণ! স্বীকৃত হয় না, সেইরূপ শক্যতাবচ্ছেদকধর্মেও 

শক্তি স্বীকৃত হইবে না। এই সকল বস্ত বিশেষ চিস্তার বিষয় ইহাই ভাবার্থ । 

যদি তীরে লক্ষণ! হয়, তাহা! হইলে তীরত্বরূপেই তীরের ভান হয়, তীরত্ব হইল 

লক্ষ্যতাবচ্ছেদক, তাহার জন্য লক্ষণ স্বীকারের প্রয়োজন হয় না । এইরূপে 

যেখানে গবাদিপদে গোব্যক্তির জ্ঞান হয়, সেখানে গোত্বরূপেই গবাদির জ্ঞান 

হয়, অতএব শক্যতাবচ্ছেদক গোঁত্বে আর ভিন্ন শক্তি স্বীকারের প্রয়োজন নাই। 

বস্ততঃপক্ষে শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার না করিলে পৃথিবীপদ হইতে কেবল 

পৃথিবীত্বের প্র্ধীরভারপে জ্ঞান হইবে ; অন্য গন্ধবিশিষ্ট পাধিব পদার্থের জ্ঞান 

হইবে না, অতএব উক্ত নিয়ম ব1 কাধ্যকারণভাব স্বীকার কর। যায় না । কিন্তু 

শক্যতাবচ্ছেদকে শক্তি স্বীকার করিলে পৃথিবীপদ হইতে পৃথিবীত্বরূপেই 
যাবতীয় পাথিবপদার্থের শাববোধ হয় বলিয়। নিয়মেরও কোন ব্যতিক্রম 

৩০২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পরিলক্ষিত হয় না। সৃতরাং শক্যতাবচ্ছেদকেও শক্তি অনস্বীকার্য বন্ত। 
কিন্ত যেখানে শক্যার্থসম্বন্ধরূপা লক্ষণা পরম্পরাসন্বন্ধরূপা হইবে, সেই 

লক্ষণাবৃর্তি লক্ষিতলক্ষণা! বা জহ্ংস্বার্থালক্ষণ। বলিয়া অভিহিত হয়। যে 

লক্ষণায় লাক্ষণিক পদটির শক্যার্থ বা বাচ্যার্থ সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হয়, 

বাক্যার্বোধে এ পদের বাচ্যার্থ বিষয় হয় না সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা বা 

জহংস্বার্থ! লক্ষণ। নামে অভিহিত কর! হয় । “অগ্নিঃ মানবক” ইহা পরম্পরা- 

সম্বন্ধরূপ। লক্ষিতলক্ষণার উদাহরণস্থল, এই উদাহৃত বিষয়টির সম্বন্ধে কারিকার 

সবিশদ বঙ্গানুবাদকালে বিস্তৃতভাবে কথিত হইয়াছে। 

গ্রন্থকার এখন শক্যার্থের পরম্পর! সন্বন্ধরূপা লক্ষিতলক্ষণার অন্ত উদাহরণ 

দেখাইতেছেন--“যথাদ্বিরেফাঁদিপদ” ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা । দ্বিরেফাদিস্থলে 

পরম্পরাসম্বন্ধ হইল স্ব-( দ্বিরেফাদিপদ ) বাচার্থরেফদ্য়ঘটিত-পদবাচ্যত্বাদি | 

স্ববাচা”৭7বফদ্ধয়ঘটিত পদের দ্বার! ভ্রমর পদ গৃহীত হইল, তদ্বাচাতু ভ্রমরে 

আছে, সুতরাং দ্বিরেফপদে লক্ষণাদ্বারা ভ্রমরবোধিত হইল বা বুঝাইল। অর্থাং 

দ্বিরেফপদ, স্ববাচ্যাথরেফদ্বয়ঘটিতপদবাচ্যত্বরূপ-পরম্পরাসম্থদ্ধরূপা লক্ষিত- 

লক্ষণ! দ্বার। লক্ষ্যর্থ ভ্রমরকে প্রকাশ করিল । সেই লক্ষণাকে লক্ষিতলক্ষণা 

বলে। যেমন দ্বিরেফাদি পদের রেফদ্বয় সম্বন্ধ ভ্রমরপদে জ্ঞান হয়, ভ্রমরপদের 

সম্বন্ধ আবার ভ্রমরে জ্ঞান হয়, সেখানে লক্ষিতলক্ষণা । কিন্তু লাক্ষণিকপদ 

শাববোধের জনক হয় ন1, লাক্ষণিকপদ-সমব্যাহৃত-শক্তিবিশিষ্ট-পদাস্তরজ্ঞান 

_কিস্ত লাক্ষণিকারথথের শাব্বোধে কারণ হয়। যেহেতু শক্তি ও লক্ষণার 

অন্যতর সম্বন্ধে ইতরপদার্থাপ্বিত-স্বশক্যার্থ-শাবববোধের প্রতি » ভ্র-শক্তিবিশিষ্ট 
পদসমৃহই কারণ হয়। অর্থাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষ?” ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাসম্বন্ধে 

ইতরপদারথ পদের দ্বারা গঙ্জাতীর গৃহীত হইল, তদর্থান্িত স্বপদের দ্বার! 

ঘোষপদ সংগৃহীত হয়, তাহার শক্যার্থ আভীরপলী, তাহার শাকবোধের 

প্রতি ঘোষাদিপদের শক্তি কারণ। এবং পূর্বোক্তস্থলে "ঘাষপদ হইতেই 

গঙ্গাতীরাম্বিত ঘোষের শাববোধ হয় । সুতরাং গঙ্গাদিলাক্ষণিকপদের শাব- 

বোধজনকত! স্বীকার করিবার প্রয়োজন হয় না । এবং “নীলে ঘট” ইত্যাদি- 

স্থলেও ঘটাদি পদ হইতেই নীলাম্িত ঘটাদিব বোধ হয়। অতএব পূর্বের্বা্ত- 

রূপেই কাধ্য-কাঁরণভাব স্বীকার করিলে আর কোনস্থানেই লক্ষণার শাবববোধ- 

জনকতা স্বীকারে প্রয়োজন হয় না। এই কথাই প্রাচীন-মীমাংসকেরা বলেন । 

নবীনেরা! বলেন--বাচক বা শক্তিবিশিষ্টপদজ্ঞান যেমন শাক্বোধের কারণ 

শবাথগুম্ ৩০৩ 



হয়, সেইরূপ লাক্ষণিক পদজ্ঞানও শাববোধের প্রতি কারণ হয়। এই শাবা- 

বোধের প্রতি পদাঁথোোপস্থিতি দ্বার অর্থাৎ ব্যাপার । অন্তথা অর্থাং 

লাক্ষাপিকপদজ্ঞান শাববোধের প্রতি কারণরপে স্বীকৃত ব! গৃহীত না হইলে 

তুল্য যুক্তিদ্বার। অর্থাং শক্তি-লক্ষণা-অন্তর সম্বন্ধে ইতর পদার্থান্থিত স্বশক্যার্থ 

শাববোধের প্রতি পদসমুহের লক্ষপাবৃতি হেতুরূপে স্বীকৃত হইয়াছে, এইরূপ 

কাধ্য-কারণভাব কলিত হইলে শক্তিবিশিষটপদজ্ঞানের শাববোধে কারণত্ব 

বিষয়ে আপত্তি হয়। বাক্যে শক্তিজ্ঞানের অভাব থাকায় শক্যাথ“সম্বন্ধরূপা 

লক্ষণাবৃত্তিও থাকে না, যেহেতু শক্তি বা অভিধা! হইল লক্ষণাবৃত্তির উপজীব্য 

বস্ত। কিন্তু যেখানে “গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ2* অথণং গভীর নদীতে ঘোষ 

এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেখানে নদীপদের নদীতীরে লক্ষণ! স্বীকৃত হওয়ায় 

নদীতীর পদের একদেশীভূত নদীপদাথের সহিত গভীর পদাথের অভেদান্বয় 

হয়, যেহেতু স্থলবিশেষে পদার্থের একদেশের সহিত পদার্থের অন্বয় স্বীকৃত 

হয়। যদি উক্ত স্থলে নদীতীর পদার্থের একদেশীভূত নদী পদার্থের 
সহিত গভীর পদার্থের অন্য় স্বীকৃত না হয়, তাহ! হইলে নদীপদের 

গভীর নদীতীরে লক্ষণ] স্বীকৃত হইবে । লক্ষ্যার্থের প্রতি তাংপধ্য- 

জ্ঞান কারণ। বক্ত1 নদীপদ গভীর নদীতীরকে বোধিত করুক এইরূপ 

ইচ্ছায় “গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ2” এই বাক্য প্রতয়াগ করিয়াছেন। 

এইজন্য গ্রন্থকার _বলিতেছেন__গভীরপদ তাৎপর্যের গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাং 

এখানে গভীরপদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপধ্যজ্ঞান হইয়াছে । বন্ত্রীহি 

সমাস স্থলেও এইরূপ পদ লক্ষণা-দ্বারাই শাববোধ হয় । সেই বন্ুত্রীহিসমাস 

স্থলে-চিত্রগুপদ ইত্যাদিস্থানে যদি একাদেশান্বয় অঙ্গীকার করা যায়, তাহা? 

হইলে গো-পদের গো-স্বামীতে লক্ষণা স্বীকৃত হইলে গো-স্বামীর একদেশীভূত- 

গোপদার্থে চিত্রার অভেদান্বয় হইবে । কিন্তু যদি একদেশে অন্বয়-স্থীকৃত ন] 

হয়, তাহা হইলে গোপদের চিত্র-গো-স্বামীতে লক্ষণা। চিত্রপদ তাংপধ্যের 

গ্রাহক-সামগ্রী অর্থাৎ এখানে গোপদ “চিত্র-গো-স্বামীকে” বোধিত করুক এই 

তাৎপধ্যজ্ঞান "চিত্রপদের সমভিব্যাহারবশতঃ উৎপন্ন হইয়াছে । এবং “আনঢ় 

বানরো বৃক্ষ এখানে বানরপদে বানরারোহণকন্মে অর্থাং বানরকত্তৃক- 

আরোহ্ণ-ক্রিয়ার কর্শে লক্ষণ! স্বীকৃত হয়। আরুঢপদ তাংপধ্যের গ্রাহক 

অর্থাৎ বানরপদের দ্বারা বানরারোহণকর্মা বোধিত হউক্ এই ইচ্ছায় বক্তা 

“আরঢ়বানরোৃক্ষ' এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং এখানে আরাঢ়- 
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পদের সমভিব্যাহারবশতঃই তাৎপধ্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে । অনু বন্থত্রীহি সমাস 
স্থলেও এরূপ বুঝিতে হইবে । কিন্তু তৎপুরুষ সমাসে পুর্ববপদে লক্ষণ । যেমন 
রাজপুরুষ ইত্যাদি তৎপুরুষ সমাসস্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষাদি পদার্থের 
সাক্ষাৎ অন্বয় অর্থাৎ বিভক্তির অর্থকে দ্বার না করিয়া ভেদসম্বন্ধে অন্বয় হয় নাই 
কারণ নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের ভেদসম্থদ্ধে অন্বয়বোধ অবুযুৎপন্ন ইহাই 

নিয়ম । অর্থাৎ যদি উক্তস্থলে রাজপদার্থের সহিত পুরুষপদার্থের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে 

অন্বয়বোধ স্বীকৃত হয়, তাহ হইলে উক্ত নিয়মানুসারে এ অন্বয় অভেদসন্বন্ধেই 

বলিতে হইবে, স্ৃতরাং রাজা অভিন্ন পুরুষ অর্থাৎ যিনি রাজা তিনিই পুরুষ 
এইরূপ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, অতএব উক্তস্থলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রাজপদার্থের 

সহিত পুরুষপদাথের অন্বয় হয় নাই এই কথাই স্বীকার করিতে হইবে। 

অন্যথা অর্থাৎ যদি অব/য়-নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্য়ের ভেদ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ 

অন্বয় শ্দীব' করা যায়, তাহা হইলে রাজ পুরুষ-_রাজা অভিন্ন পুরুষ এই 

স্থলেও ভেদ সম্বন্ধে অন্বয়বোঁধ হইতে পারে অর্থাং উক্ত অন্বয়বোধের আপত্তি 

হয় । “ঘটে! ন পটঃ” ঘট পট নহে ইত্যাদি স্থলে ঘট ও পট এই পদদ্বয়ের সহিত 

নঞ- এই 'নিপাতের অর্থভেদের বিভক্তর্থকে দ্বার না করিয়া সাক্ষাৎ অন্বয় 

হওয়ায় “অব্যয়-নিপাতাতিরিক্ত'” এই অংশটি বিশেষণরূপে কথিত হইয়াছে । 

অর্থাং 'এখানে নঞ এই নিপাতের অর্থের সহিত ঘট ও পট এই নামার্থদ্ধয়ের 

ভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হইলেও নিপাতাতিরিক্ত নামার্ঘদ্বয়ের ভেদসন্বন্ধে অন্বয় স্বীকৃত 

হয় না। “নীলে? ঘট” ইত্যাদি (স্থলে নীলও ঘট এই নামাথছ য়র-_-এই দুইটি 

পদার্থের অভেদ সন্বন্ধে-অন্বয় হওয়ায় অর্থাং নীলাভিন্ন ঘট ইঠ্যাকারক বোধ 

হওয়ায় “নিপাতাতিরিক্তনামার্থয়োর্ডেদেন* এখানে “তেদেন"' এই অংশ 

দেওয়। হইয়াছে । অর্থাং নীল ও ঘট এই নিপাতাতিরিক্ত নামার্থদ্বয়ের-- 
পদার্থ দুইটির অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় হওয়ায় ভেদসন্বন্ধে সাক্ষাৎ অন্বয় হয় নাই। 

যদি বল রাজপুরুষ ইত্যাদিস্থলে রাজার পুরুষ রাজপুরুষ এখানে সমাসকৃত 
লুপ্তষ্ঠী বিভক্তির স্মরণ করিয়া শাকবোধ উৎপন্ন হইবে । এইরূপ বলিতে 
পার না। যেহেতু বিভক্তির ম্মরণই শাব্বোধের প্রতি ষদি কারখ বলিয়া স্বীকৃত 
বা কল্সিত হইত, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ব। প্রুষ ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ জানে 

না বা স্মরণ হয় না, সেই ব্যক্তির লুপ্তষষ্ঠী বিভক্তির ম্মরণ ব্যতীতও রাজপুরুষ 
এইপদজ্ঞান হইতে রাজার পুরুষ ইত্যাকারক শাবকবোধ বা বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন 
পরিলক্ষিত হয় । সেই কারণে রাজপদ ইত্যাদি স্থলে “রাজ সন্বন্বতে” লক্ষণ। 

শবখগুম্ ৩০৫ 

ব. বি./ভাষাপরিচ্ছেদ/৩৭-২০ 



স্বীকৃত হর এবং পুরুষের সহিত রাজসন্বন্ধীর অভেদসন্বন্ধে অন্বয় হইবে। 
স্বৃতরাং রাজসম্বন্ধ্যভিন্ন পুরুষ এইরূপ অর্থবোধ হইবে । কিন্তু “ধব-খদিরো 
ছিন্ধি”, ইত্যাদি দ্বন্্র সমাস স্থলে ধব ও খদির ছেদন কর এখানে ধব ও খদির 

বিভক্ঞর্থদ্বিত্ববিশিষ্ট হইয়া! বাক্যার্থজ্ঞানের বিষয় হয় ব! বিভক্ঞর্থদ্থিত্ব 

প্রকারে ধব ও খদির এই উভয়েরই শাববোধ হয়, সেই কারণে সেখানে লক্ষণ! 

হয় না ।'যদি বল উক্তস্থলে সহ্বৃত্িত্বরূপে বা একদেশাদিবৃত্তিত্বরূপে সা হিত্যাশ্রয়ে 

লক্ষণ স্বীকৃত হউকৃ। এইরূপ বলিতে পার না। যেহেতু একদেশবৃত্তিত্বরূপ 

সাহিত্যের অভাববিশিষ্টপদার্থ্বয়েও দছ্বন্সমাস পরিলক্ষিত হয়। অর্থাং 

«“গোত্বাশ্বত্বে পশ্য', ইত্যাদি স্থলে একদেশবৃত্তিত্বরূপসাহিত্যের অভাব থাকিলেও 

ছন্ম সমাস পরিদৃষ্ট হওয়ায় তাদৃশসাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষপাবৃত্তি হয় না। যদি বল 

“গোত্বাশ্বত্বে” ইত্যাদিস্থলে সহবৃত্তিত্বরূপে বা একাদেশবৃতিত্বরূপে সাহিত্য না 

থাকিলেও দর্শনরূপ একক্রিয়ান্বয়ি ত্বরূপ সাহিত্য থাকায় ছন্দ্র সমাসের উপপত্তি 

ন! হউক্। এরূপ বলিতে পার না। কারণ ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াস্থলে অর্থাং এক 

জাতীয় ক্রিয়া না থাকিলেও “ধব-খদিরো পশ্থয ছিন্ধি' ধব ও খদিরকে দেখ ও 

ছেদন কর অর্থাং ধবের দর্শন ও খদিরের ছেদন'প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া স্থলেও 

“ধব-খদিরো পশ্য ছিন্ধি” এইরূপ ছন্দ গর্ভ-প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় । অতএব এক 

ক্রিয্ান্বয়িত্বরূপ সাহিত্যই যদি ছন্ম সমাসের প্রযোজক হইত তাহা হইলে উক্তস্থলে 
ছন্্র সমাস হইতে পারিত না। এবং কোন জায়গাতেই সাহিত্যের অনুভব 

হয় না। অর্থাং সাহিত্য যদি দ্ন্্ব সমাসস্থলে লক্ষ্যার্থ হইত, তাহা হইলে কোন 

না কোন স্থলে তাহার অনুভব হইত। কিন্ত কোন জায়গাতেই সাহিত্যের 

অনুভব হয় না, স্বতরাং সাহিত্যে লক্ষণ হইতে পারে না। অতএব অর্থাৎ ছন্দ 
সমাসে সাহিত্যের অনুভব হয় না বলিয়াই “রাজ-পুরোহিতো সামুজ্যকামৌ। 
যজেয়াতাম্”- রাজ। ও পুরোহিত সাযুজ্যকাম হইয়! যাগ করিবেন এই বাক্যে 

লক্ষণার অভাববশতঃ দ্ন্্র সমাস স্বীকৃত হইয়াছে । অর্থাং “রাজ-পুরো হিতো” 

এই পদে ছন্্ সমাসে রাজা ও পুরোহিত এবং ষঠ্ঠীতৎপুরুষ সমাসে রাজার 
পুরোহিতদয় এই ছুই প্রকার অর্থই হইতে পারে । এখানে তৎপুরুষ সমাসম্থলে 
লক্ষণাস্বীকৃত হয় বলিয়া সে কল্প ত্যাগ করিয়া, লক্ষণাবৃত্তি অবিদ্যমানহেতু বা 

অস্বীকৃতহেতু ছন্্র সমাসই স্বীকৃত হইল। অতএব রাজা ও পুরোহিত এইরূপ 

অর্থ বোধিত হয়। লাক্ষণিককল্প অস্বরস বলিয়া উহ পরিত্যাজ্য । সুতরাং 

সাহিত্যাশ্রয়ে লক্ষণান্বীকৃত হইতে পারে না। কিন্তু যেখানে বাস্তবিক ভেদ 
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আছে অর্থাং সমাসঘটকপদদ্বয়ের অথ-দ্বয়ে বস্ততঃ ভেদ পরিলক্ষিত হয়, 

সেইখানেই ইতরেতরছন্্ সমাস হইয়। থাকে । 

যদি বল “নীলঘটয়োরভেদঃ” নীল ও ঘটের অভেদ অর্থাৎ নীল ও 

ঘট অভিন্ন পদার্থ-__নীলাভিন্নঘট, যে পদ্দাথ নীল সেই পদাথই ঘট । এখানে 

নীল ও ঘট একই বস্ত ব! পদার্থ বলিয়! স্বীকৃত হইলে উহাদের কেমগ্ন করিয়া 

দ্বন্্ম সমাসের উপপত্তি হইতে পারে ? অথচ দ্বন্দ্ব সমাস না হইলে “নীলঘটয়োঃ” 

ইত্যাকারক পদ হইতে পারে না। এইরূপ বলিতে পার না। কারণ সেখানে 

নীলপদের নীলত্বে এবং ঘটপদের ঘটত্বে লক্ষণ স্বীকার কর হয় । অভেদ 

পদের অথ-_-আশশ্রয়ের অভেদ। অতএব “নীলঘটয়োরভেদ2” এই বাক্য 

হইতে নীলত্বঘটত্বয়োরা শ্রয়াভেদঃ অর্থাৎ নীলত্ব ও ঘটত্বের আশ্রয়ভূত পদার্থ- 

দ্বয়ের অভেদ এইরূপ অর্থ বোধিত হয় । সুতরাং নীল ও ঘটের ভেদ থাকায় 
ইতরেতর দ্বন্্ সমাস হইল । অহিনকুলং এখানে অহিনকুলমাত্র অনুভব সিদ্ধ 

বলিয়। সমাহারে লক্ষণার উপপত্তি হয় না। এই আশয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

“সমাহারে ছন্দেতব” ইত্যাদি গ্রন্থ । যদি বল সমাহার-ছন্তস্থলে সমাহারের 

অনুভব ব। জ্ঞান উৎপন্ন হয় । “অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে পরপদে--নকুলপদে 

অহিনকুল-সমাহারে লক্ষণা, পূর্ববপদ-_অহিপদ ভাংপধ্যের গ্রাহক । “ভেরী- 
মুদঙ্গং বাদয়” ভেরী ম্বদঙ্গ বাদন কর এখানে কীভাবে সমাহারের অন্বয়বোধ 

উৎপন্ন হইবে? যেহেতু অপেক্ষাবুদ্ধিবিশেষদূপ সমাহারের বাদনক্রিয়। সম্ভব 

নহে অর্থাৎ বাদনক্রিয়াজন্ত ফলশালিত্বরূপ বাদনক্রিয়! হও ও পদে থাকে, 

সমাহারে তাদৃশ বাদনক্রিয়! থাকে না। এরূপ কথা বল যায় না। যেহেতু 

স্বাশ্রয়বৃত্তিত্রূপ পরম্পর। সম্বন্ধে প্রকৃত্যর্থ সমাহারের দ্বিতীয়! বিভক্তযর্থ, বাদন- 

ক্রিয়াতে অন্বয় হয়। স্থপদের দ্বার সমাহার পদ গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় 

ভেরীমৃদঙ্গ, তদ্বৃত্তি হইল বাদন। সুতরাং স্বাশ্রয়বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে সমাহারের অন্বয় 

বাদনে আছে। এইভাবে “পঞ্চমুলীং গৃহাণ” ইত্যাদিস্থলেও স্থাশ্রয় বৃত্তিত্বরূপ 

পরম্পরাসন্বন্ধে সমাহারের অন্বয় গ্রহণ ক্রিয়াতে উপপন্ন হয় । 

কিন্তু স্তায়সিদ্ধান্তমঞ্জরীকার বলেন--“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহিনকুল 

পদের দ্বারা অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয় এবং প্রকৃত্যর্থ- 

প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত একত্তের অন্বয় হয়, সমাহার হয় না। আর যে ছন্দ 

সমাসে “ছন্দ্চ প্রাণিতৃষ্য” ইত্যাদিসূত্রদ্বারা একবচনাত্তত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত 
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হইয়াছে, সেইরূপ দ্বন্্ম সমাসেই সমাহার সংজ্ঞা হইবে | সমাহারসংজ্ঞাবিহীন 
বন্থসমাসে একবচনাত্তপদ অসাধু । 

“অহিনকুলং” ইত্যাদিস্থলে অহি ও নকুল এই উভয় পদার্থেরই বোধ হয়, 
সমাহারের বোধ হয় না, এবং অহি ও নকুল ইহাদের প্রত্যেকের সহিত 

একত্বের অন্বয় হয়। “পাণিপাদ” ইত্যার্দি সমাহারস্থলে সমাহারবোধকত্ব না 

থাকিলেন্ড পারিভাষিকী সংজ্ঞাবশতঃই তাদৃশস্থলে কেবল প্রয়োগ সাধূত্বের 
নিমিত্ত একবচনাত্ত্ব ও ক্লীবলিঙ্গত্ব কথিত হইয়াছে । ইহাই ভাবার্থ। 

পিতাচ মাতাচ পিতরো ; এখানে পিতৃপদের দ্বারা জনকদম্পতি বোধিত 

হউক এই ইচ্ছায় বক্ত। «“পিতরো” পদ প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া পিতৃপদে 

জনকদম্পতীতে লক্ষণা। এবং শ্বশ্রুচ শ্বশুরশ্চ শ্বশুরো৷ এখানে শ্বশুরপদের দ্বারা 

স্ত্রীর জনকদম্পতী বোধিত হউকৃ এই ইচ্ছায় বক্তা “শ্বশুরো”, পদ প্রয়োগ 

করিয়াছেন বলিয়। ম্বশুরপদে স্ত্রীর জনকদম্পতীতে লক্ষণাবৃত্তি হইবে ।? এইরূপ 

অন্যস্থলেও-_ব্রা্গণৌ শিবো প্রভৃতিস্থলেও লক্ষণ বুঝিতে হইবে। কিন্ত 
“ঘটাঃ” সকল ঘট ইত্যাদিস্থলে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। যেহেতু সেখানে 

ঘটত্বরূপে যাবতীয় ঘটেরই উপস্থিতি ব' স্মরণ হইয়া থাকে । কিন্তু নীলোংপল 

ইত্যাদি কর্মধারয় সমাসম্থলে নীল পদার্থ অভেদ সম্বন্ধে উৎপল পদার্থে প্রকার 
বা বিশেষণ হয় বলিয়া! নীলাভিন্লোৎপল ইত্যাকারক বাক্যার্বোধ হয়। 

সুতরাং সেখানে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয় না। অতএব অর্থাৎ কম্মধারয় সমাস- 

স্থলে সমাসপ্রযুক্ত লক্ষনাবৃত্তি স্বীকৃত হয় ন1 বলিয়়াই “নিষাদ-স্থপতিং ষাজয়েং” 

নিষাদ-স্থপতিকে যাজন করিবে এখানে নিষাদানাং স্থপতিঃ অধিপতিঃ এই বৃযুৎ- 
পতিদ্বারা নিষাদদিগের স্থপতিকে এরূপ অর্থবিধায় ষষ্ঠীতৎপুরুষ সমাস স্বীকৃত 
হইলে পূর্ববপদে লক্ষণার আপত্তি হয় বা! লক্ষণাজনিত গৌরবদোষ হয়। কিন্ত 

নিষাদজাতীয় স্থপতি এই অর্থে লক্ষণার অভাবহেতু নিষাদশ্চাসৌ স্থপতিশ্চেতি 

বিগ্রহবাক্যছ্বার। কর্মধারয় সমাসই স্বীকৃত হইবে । 

যদি বল নিষাদ--চগ্ডাল, শঙ্কর বা শুদ্রজাতিবিশেষ বলিয়। উহাদের 

বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায় বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান উহাদের নাই, স্বৃতরাং 
উহাদের দ্বার যাজনক্রিয়। সম্পন্ন হইতে পারে না। এইনাপ কথা বলিতে 

পার না। কারণ “নিষাদ-স্থপতিং যাজয়েং” এই শ্রুতি বাক্য হইতে বুঝিতে 
পার! যায় যে-নিষাদের যাগোপযোগী বেদাধ্যয়নজনিতজ্ঞান কল্পিত 

হইয়াছে । তৎপুরুষ সমাসে গোৌরবদোষহেতু লাক্ষণিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া 
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ৰা স্বীকার না করিয় কর্শধারয় সমাসে লক্ষণাভাবরূপ জাঘববশতঃ নিষাদা- 

ভিন্ন স্থপতির যাজলক্রিয়াতে অন্বয় স্বীকৃত হইয়াছে । এখন নিষাদাভিন্ন 

স্থপতিতে যাগকর্তৃত্বান্বয়ের অন্য কোন উপায়ে উপপতি পরিলক্ষিত হয় ন।। 

নিষাদের ষাগোপষোগী বেদাধ্যয়নজন্যজ্ঞানবত্তা কল্পন! ব্যতীত মৃখ্যার্থের 

অন্বয়ের__নিষাদাভিন্নস্থপতিতে যাগকর্তৃত্বান্বয়ের উপপত্তি করিবার উপায়াস্তর 

ন। থাকায় উক্ত কল্পন! ফলমৃখগোরবহেতু দোষাবহ নহে । যেখানে ৫ গৌরব 
স্বীকার না করিলে কাঁধ্যোৎপত্তির বা! বিষক্সবস্তর সমাধানের উপান্তর পরিদৃষ্ট 

হয় না সেই গৌরব ফলমৃখগোৌরব বলিয়া অভিহিত হয়। এ ফলমৃখগোৌরব 
দোষযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হয় না। 

“উপকুস্ত ও অদ্ধপিপ্ললী+ ইত্যাদি স্থানে পরপদে- কুম্তপদে কুস্তসন্বস্বীতে 
লক্ষণ! স্বীকৃত হয় এবং পিপ্ললীপদে পিপ্ললীসম্বন্ধীতে লক্ষণাবৃত্তি স্বীকৃত হয়। 

উপপদার্থবিষয়কত্ববূপে কৃস্তসন্বন্ধাভিন্নসমীপ এইরূপ শাব্দবোধ হয় এবং অর্ধ 
পদার্থবিশেষ্যকত্বরূপে পিপ্পলীসম্বন্ধ।িন্ন অর্ধ এইরূপ শাব্বোধ হয় | সমাসে 

লক্ষণাবৃত্তি নিরাকৃত হওয়ায় কোন সমাসেই শক্তি স্বীকৃত হয় না। সমাসের 

অবয়বীভূত পদবৃত্তি শক্তিদ্বারাই অর্থ প্রকাশিত হইয়1 বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন 

হয়। আসত্তি "ইত্যাদি । আসত্তিজ্ঞান, যোগ্যতাজ্ঞান, আকাজ্ক।জ্ঞান ও 

তাংপয্্যজ্ঞান শাক্বোধের ব! বাক্যার্বোধের কারণ হয় ॥ ৮২ ॥ 

লগা অলিলালন্ত অহুজ্সাজিহকভঘবী | 

হাথ বঙ্গ লন্ুলা নীলা নহিক্দীলিতা |4ই|। 

বিশ্বনাথ আসত্তি ও যোগ্যতা এই পদার্থছয়ের স্বরূপ বা! পরিচয় দিতেছেন-_ 

পদের সন্নিধানকে আসত্তি বলে । বাক্যার্থগত প্দসমূহের যথোচিত নিয়মে 
অব্যবধানে উচ্চারণের দ্বার! অবিলম্বে পদার্থোপস্থিতি আসত্তি বলিয়া! কথিত । 

অথবা কালাদির ব্যবধান দ্বার! ব1 অনন্বয়ি-পদাস্তর দ্বারা অবচ্ছিন্ন বা অব্যবধান 

পদপ্রতীতিপ্রবাহ আসত্তিপদার্থ বলিয়া অভিহিত । 

এইজন্য অদ্য বা! এইক্ষণে বা এইস্থানে উচ্চারিত চৈআপদের অন্যদিনে বা 

একপ্রহর পরে ব! দূরবর্তীদেশে বা স্থানে উচ্চারিত “গচ্ছতি'' এই পদ জব্যবধানে 
সন্নিহিত না হওয়ায় অবিলম্বে পদার্থের উপস্থিতি হইল না, যাহ।র ফলে 

“চৈত্রঃ গচ্ছতি” ইত্যাকারক শাববোধ উৎপন্ন হইল না। অথব]। কালাদির 

ব্যবধান দ্বার! এ দুইটি পদ পরস্পরবিচ্ছিন্ন বা ব্যবহিত হওয়ায় আসতিজ্ঞানের 
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অভাবহেতু উক্তবাক্যার্থবোধের উপপতি হইল না। “গিরির্ৃক্তমন্ত্িমান্- 
দেবদত্তেন” এখানে “শিরিরগ্নিমান্', এই দুইটি পদ “অনন্বযিস্তক্ত” পদের দ্বার! 
বিচ্ছিন্ন বা ব্যবধান হওয়ায় আসতিজ্ঞানের অভাবহেতু উক্ত বাক্যার্ভজ্ঞান 

উৎপন্ন হইল না। আসতিজ্ঞানের দ্বার] ক্রিয়াপদও কারকপদের সন্নিধান 

হয়। আসতিজ্ঞান সমবায় সম্বন্ধে আত্মায় থাকে এবং বিষয়তাসম্বন্ধে 

পদাদিজে থাকে । 

এক পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সন্বন্ধই যোগ্যতা বলিয়। কীপ্তিত। অর্থাং 

বাক্যন্থিত পদার্থসমূহ যদি পরস্পর অন্বয়যোগ্য অর্থের প্রতিপাদক হয়, তাহ। 

হইলে যোগ্যত1 আছে ইহ] বোধিত হয় । “অর্থাবাধোযোগাতা” ইহাই যোগ্যতার 

লক্ষণ । যোগ্যতা সমবায় সম্বন্ধে আত্মবৃত্তি ধন্ম। যোগ্যত] বৃত্তিতাবচ্ছেদকসম্থন্ধে 

পদার্থবৃত্তি, এবং স্থাশ্রয়োখাপকত্বসন্বন্ধে যোগ্যত। পদসমৃহবৃত্তি করে । যেমন 

“বহ্চিনা সিঞ্চতি' এখানে বহিপদার্থের সহিত সেচনের কাধ্যকারপভাব 

প্রতীত হইলেও উভয় পদার্থের পরস্পর অন্বযযোগ্যতা না থাকায় অর্থাৎ 

বহ্চিতে সেচনের বাধ থাকায় উক্ত বাকার্থবোধ হয় না। অর্থাং সেচনক্রিয়া- 

বৃত্তিবহিতিকরণত্বপ্ূপসন্বদ্ধজ্ঞ।ন না থাকায় অথবা! “বহিনা” এই করণকারকের 

সেচনক্রিয়ার সহিত .করপত্বরূপসন্বন্ধের অনৃপপত্িহেতু উক্ত বাক্যার্থজ্ঞান 
উৎপন্ন হয় না। কারণ “বহ্িন। ন সিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞান আমার আছে। 

অর্থাং সেচনক্রিয়াবৃত্তি বহি-করণত্বরূপ-সন্বদ্ধের অভাবরূপ-অযোগ্যতাজ্ঞান উক্ত 

বাঁক্যার্থজ্ঞানের “বঞ্চিন৷ সিঞ্চতি” ইত্যাকারকজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয় ॥ ৮৩ ॥ 

শ্রন্নাবলিণহাধলাহই_বঝল্লিঘালন্ত্ু ইলি | অল্নয-সলিলীবসন্ত্রযাহি-নহ্তীহজ্যতরঘাল- 

মানি: লজ্হান হাতভ্নীঘ কাহতাল্। ল্বন্নিহ ভ্্রহ্থিবি5ঘি অন্ম্রঘালসনান্লাভ্হ্- 

ন্বীঘাহিলিক্ঈমিন্। অরধ্ন্তনভ্ত্ত অল্যন্ঘানয্বালযালনীহিলংন্বাহ্ অলুঘন্বাধ্ধন অন্ুঘন্াখ্ব- 

কআাল্নবীতবহিন কীবীহজ্অনঘানলীনকিখলিঃ হাজী জ্ঞাহ্ঘাদূ। বন বিবিধ” 

মলিদান্ ইনহ্তনব্াহ্বী ল হযাতহনীঘ: । নীভী ঘতী ল্য ঘহু ইআাহী আজজিসলানু 

হাকহনীঘ:। আবলিসদান্ভাভ্-সদানান5দি ন ধালি:। লন্ত্ব যস ভঙগাক্তুততভী 
নাভী ইহ হতস্ুকমূ, ললীঘাতঘহ্জ্দহআাল দৃজ্বনহ্জ্নহআভয লাহালু অভ্যননানন 

নলনুদহৃজ্নংআান্তসজ হুলি অল্প, সততক্ষনবান্ত্রুলজল্য বংক্ষাইহন্মহলহ্স লাননুহ্ঘ্বিনযচ্চ 

হলহঘাহয়াতযতগ্জানীলীনূদতীঃ। লালাবসিক্কনইজ্ঞমব্যহ্াতরীন লানার্তীভন্কাইইন্ছেহতীনু- 

দলহলি অ্রমলানু। ্ানুঘহ্তংন্কাবন্থিন-ব্বংদতণ-ফ্লানহ্যীতীপকংমানু। জখনল্যঘা 

লানাঅ্ীইকণহ্ফ্নহআম্। ঘবল্ত্ত লামলুসহাঘানা ভবতআাইজ্কইব ব্ববিজ্মীলল্যাযাল 

৩১০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



আাত্রন্নহাখালা ক্িিঘান্্ললাননাল্অযশীত্বস্কঘ: হাজহুনীঘী মন্রলীলি ঈন্ছিনূ। 

“মুলা হুলান: ক্ণীনা: স্তি ঘখানী সুহান বললি । 

হীন ঘভ্ন বুমঘন্নহাখট নহ্ঘইজোল্রঘিলী মন্বলিত | 

অবনত “বহু অহাক্তাভ-ছিল যীহ্য বঞ্িণান দনআল। 

বীন বলানিত্রল: হনারখঃ নহইল্রান্রহাহযতী ॥৮ 

নখা ন্ম ব্রত্ভতনানঘাখনীনালল্লং লখীন্র হা খ্বঁতুত্জা লন্বাবাত্রনাধূনীঘ হবসান্তু: | 
হ্বিল লাশ্রহুন্বআমিভ্ক্সঅ: ঘহ্ভদ্জীতীগণি লিহভঃ। লভীল্র্র্ভকাহহ্িল-ন্বংসত্রতা- 
ঘন তলগক্ক্বতীনঘলহিনি । হুহ তত বীভঘম্-যল ল্াংনিতসুকমূ, ললঘিণন্ীলি 

ঘব্ত্স গ্বানাইঅ নীন:, লন্তু দিগালাহিষাপবক়ালানু। নহুজল্যলজব্ঘহাখীদত্খিব 
₹ললচ্ভাভহনীপ ভুন্তুত্নান। ক্িত্তঙ্গিয়া-কজ্ম-নহালা বন বল [ ঝছু আাকাক্ত-গ্ব্লম্ ] 

জঘগাকাভ-হিলংান্ বল ছ্িাণত ন্রিনা ক্কখ লীঘহসালু। তা ঘুচ্টঞ্য হআনী 

ফু ২4/হি-নকবাগযান্থাৎ' নিলা ন্বত্তত্ণবুদঘন: নহাচযান্থাহ আশ্রহতক্ক: | আৌন্যলা 

লিনক্ষি--নহা হলি । হৃক্ষণহাখ্বগবংণহাখ্ুতকবল্নীঘীঘবীজআশ্ব: । লভুগ্কানামানাক্- 

অন্বিলাভিস্ব্তীআাহী ল হাভহ্নীঘ: । লন হন্রহআঃ যীল্ঘলাযা: হান হাভ্নাঘান্ দান 

অত্মস ল ঘলম্লি, নানলাখ্রআাত্ন্বতনাহিনি বল । অতীন্নহাখ্রংলহ্তাত্বলি ল্বান্তিল্ 
অহাযঘহয হ্রনিঘিহন্যন্ধনহসাদি যীব্ঘলাযাহ্মালহস জলমন্রানু। লল্নাভ্ত যী্মলাঘা- 

হাল ন হাহা াহআান্। লন্বিলাঘিস্ব্ীব্ঞাহী ইীন্টি অন্থিন্ছব্তান্তংনামানজ্তীহ্যলা- 

লিহ্নন সলিনল্নান্স হাজ্হুনীঘ: । লহ্ষানলিহভত্ক ভীক্ষিক্ষঅহিলিক্ষমজিল্স-ীম- 

লিহীম্বাজল্ব-নজ্হ্ানলাম সলিনল্ঘকতজানু হাজহ্ত্রী্ন সবঅণি স্ভিশল্অন্তন বিভুলু। 

ঘীহঘলতাহ্বালনিভজনান্ব হাতহুনীঘলিজ্কনীওলিজু হআন: 04২) 

এখন আসত পদার্থের স্বরূপ বলিতেছেন-_-“সন্নিধান” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার। | 

যে পদ দুইটি পরম্পর অন্বয়বোধের জনক হইলে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয়। 

অন্থয়ের অর্থাং শাববোধের বিষয়ভূত সন্বন্ধের প্রতিযোগী ও অনুষোগীর 

বোধক সেই পদদুইটির অব্যবধানে উপস্থিতিকে আসত্তি বলে। বাকাস্থিত 

পদসমূহের যথাষথ নিয়মানৃসারে উচ্চারণের দ্বারা অবিলম্বে পদার্থের 

উপস্থিতিকে আসত্তি ব সন্নিধি বলে। আসত্তির নামান্তর হইল সম্নিধি। 

সেই আসতি জ্ঞান শাকবোধের কারণ । 

কোন কোন স্থলে অর্থাং “গিরির্ক্তমগ্নিমান্ দেবদতেন”, ইত্যাদিস্থলে 
“অগ্নিমান্?, এই পদটি ভুক্ত পদের দ্বার] ব্যবহিত বা বিচ্ছিন্ন হইলেও গিরি ও 
অগ্সিমান্ এই ছুইটি পদার্থের সম্বন্ধ বক্তার ইচ্ছার বিষয্প হইয়াছে বলিয়া 

শবখগুম্ ৩১১ 



অব্যবধান বা অবিচ্ছিন্ন ভ্রমাত্মকজ্ঞান হইতে শাববোধ উৎপন্ন হয় । এই কথা 

কেহ কেহ বলেন। ““বস্ততস্ত'' ইতি। প্রকৃতপক্ষে শাববোধের পূর্বে সকল- 

ক্ষেত্রে পদের অব্যবধান জ্ঞান থাকিতে হইবে এইরূপ কোন নিয়ম পরিলক্ষিত না 

হওয়ায় পদের অব্যবধানজ্ঞান অপেক্ষিত নয় । সৃতরাং যে পদার্থের সহিত 
যেপদার্থের সন্বন্ধ অপেক্ষিত, অর্থাৎ. তাৎপর্য জ্ঞানের বিষয়, সেই পদার্থ 

দুইটির পরম্পর অব্যবধানে উপস্থিতিকেই আসত্তি বলে, সেই আসতিজ্ঞান 

শাববোধের কারণ । এতাদ্বশ আসত্িজ্ঞান শাক্বোধের প্রতি কারণকরূপে 

স্বীকৃত হওয়ায় গিরি, ভোজন করিয়াছে, অগ্নিমান্, দেবদত প্রভৃতিস্থলে 

আসত্বিজ্ঞানের অভাবহেতু প্রমাজ্ঞানী ব্যক্তির শাববোধ হয় না। অর্থাং 

এখানে গিরির সহিত অগ্নিমানের অন্বয় এবং দেবদত্তের সহিত ত্বৃক্তপদের 

অন্বয় বক্তার অভিপ্রেত। উন্থাদের যথোচিত রীতিতে উচ্চারণের দ্বারা 

অব্যবধানে উপস্থিতি নাই বলিয়। অন্বিত পদার্থদ্বয়ের-অব্যবধানে উপস্থিতিরূপ 

আসত্তির অভাব থাকায় শাববোধ হইল না। নীল ঘট ভ্রব্য পট প্রভৃতিস্থলে 

আসত্তি ভ্রম হইতে অর্থাৎ ভ্রমাত্মক আসতিজ্ঞান হইতে শাববোধ হয় । অর্থাৎ 

নীল পট ঘট দ্রব্য ইত্যাকারক অভিপ্রায়ে বা ইচ্ছায় বক্তাকর্তৃক যদি উক্ত শব 

চতুষ্টয় উচ্চারিত হয়, সেথানে অপর কোন ব্যক্তি ভ্রমবশতঃ নীলপদের সহিত 
ঘট পদার্থের অন্থয় এবং দ্রব্যপদার্থের সহিত পটপদার্থের অন্থয় অভিপ্রেত মনে 

করিয়। নীল ঘট ও পট দ্রব্য ইত্যাকারক শাববোধ করেন, তাহ! হইলে প্রকৃত- 

পক্ষে আসত্তি বা! সন্নিধান না থাকিলেও আ্রমাআঅক-আসতিজ্ঞান হইতে শার্ববোধ 

হয়। আসত্তিভ্রম বা ভ্রমাত্সকাসতিজ্ঞান শার্ববোধভ্রমের প্রযোজক বা কারণ 

নয় বলিয়। আসত্তিভ্রমসত্তে শকবোধে ভ্রমাভাব থাকিলেও ক্ষতি অর্থাৎ শাব্দ- 

বোধের প্রমাত্বের হানি হয় না। অর্থাং আসত্তিবিষয়ক-ভ্রমাআসকজ্ঞান হইতে 

শাকবোধের ভ্রমাভাব উৎপন্ন হইলেও আসতির ভ্রমাত্মকজ্ঞান স্থলে শাববোধের 

প্রমাত্বের অনুপপত্তি হয় না। এই কারণে উক্তস্থলে আসতিভ্রম হইলেও 

শাববোধ ভ্রমাত্সক হয়,.নাই। 

যদি বল ॥'ছত্রী, কুগুলী, বাসম্বী, দেবদত” এইরূপ অনেক বিশেষণবাচক 

পদ ঘটিত বাক্য যেখানে উচ্চারিত হইয়াছে, সেখানে উত্তরপদের স্মরণকালীন 

পূর্ববপদের স্মরণ বিনষ্ট হওয়ায় অব্যবধানে তৎ তৎ পদ স্মরণের অসম্ভব অর্থাৎ 

আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের শাববোধের প্রতি হেতুত্বে অনুপপত্তি। অর্থাং 

পদার্থয়ের অব্যবধানে স্মরণরূপ আসতিজ্ঞান শাকবোধের কারণরূপে স্বীকৃত 

৩১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্রিকাবলী 



হইলে উক্ত নানাবিশেষণবাচকপদঘটিত বাক্যস্থলে পদসকল বা শবসকল 
ক্ষণিক, স্বৃতরাং এককালীন অবচ্ছিন্ন ধারায় উহাদের বর্তমান থাকা সম্ভব নহে, 
উত্তরপদের স্মরণের পরক্ষণে পুর্ববপদের স্মরণ বিনষ্ট হয়, স্থতরাং পদার্থ 
ছুইটির স্মরণও এককালীন অবচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকা অসম্ভবহেতু পদার্থ- 
দ্বয়ের অবচ্ছিন্সস্থতিরপা আসত্তি-জ্ঞানের অভাব থাকায় উক্ত শাববোধ 

উৎপন্ন হয় না। এইরূপ কথ। বলিতে পার না। কারণ যেমন এক একটিপদ 

উচ্চারিত হইতে থাকে, অমনি তং তং পদের অনুভব হইতে এক একটি সংস্কার 
উৎপন্ন হয়, পরে সংস্কারের বিষয়ভূত যতগুলি পদ, সেই যাবতীয় পদসমূহেরই 

ন্মরণ অব্যবধানে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ এইভাঁবে পর,পর সমস্ত পদসমূহ উচ্চারিত 

হইলে পর যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখণ্ড স্মরণ বা' স্মৃতি উৎপন্ন হয়, 

সুতরাং আসত্তিবিশিষ্ট পদজ্ঞানের কারণত্বে কোন অনুপপত্তি পরিদৃষ্ট হয় ন1। 
যেমন নল? সন্নিকর্ষ দ্বার! একটি প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেইরূপ নানা-_ 

অনেকপংস্কারপ্ধারা যাবতীয় সকল পদবিষয়ক একটি অখগুস্মরণের উৎপত্তি 

হইতে পারে । কারণ সমস্ত পদজন্ত সংস্কারের সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান সকল 

পদবিষয়ক সংস্কারের উদ্বোধক হয় । অন্যথা অর্থাং চরমবর্ণজ্ঞানের তাদৃশ 

সংস্কারের প্রতি উদ্বোধকত্বাস্বীকারে অনেকবর্ণবিষয়ক সংস্কারসমূহের দ্বার! 

কিরূপে একটিপদের স্মরণ হইতে পারে? অর্থাং সেখানেও দ্বিতীয় বর্ণের 

ক্মর্রণকালীন প্রথমবর্ণের স্মরণ বিনষ্ট হইয়াছে, অতএব তাবদ্বর্ণাত্মকশবদ- 
জ্ঞানের অনুপপত্তির আপত্তি হয়। 

উদয়নাচাধ্য বলেন__খলে কপোতন্যায়ে অর্থাৎ যেমন €"ন জালে বা 

ফাঁসজাতীয় জালবিশেষে যূগপং সকল পারাবত পতিত হয়, সেইরূপ একাদি- 

ক্রমে সকল পদার্থের স্মরণের পর এককালে তাবং পদার্থের ক্রিয়1 কর্মভাবে--- 

বিশেষ্ত-বিশেষণভাবে অন্বয়বোধরূপ একটি অখণ্ড শাববোধ হয়। অর্থাৎ 
“গ্রামং গচ্ছতি” ইত্যািস্থলে গ্রামকন্মত্ব-গমনকৃতি এইভাবে এককালীন পদ- 

সমূহের পরস্পর অন্বয়বোধ উৎপন্ন হইয়া গ্রামকর্মগমনানুকূলকৃতিমান্ ইত্যা- 

কারক শাক্বোধ হয় । কিন্তু প্রথমে গ্রামবৃত্তিকর্মত্ব, তাহার পর গমনানুকুলা- 

কৃতি, তাহার পর গ্রামকম্মক-__গমনানুকৃূলকৃতিমান্ এইভাবে শাববোধ উৎপন্ন 

হয় না। এই কারণে প্রাচীনেরা বলেন- বৃদ্ধ, যুবক, শিশু ও কপোত বা 

পারাবত সকল যেমন খলে-ফাঁদ জাতীয় জালে যুগপং-- একসঙ্গে পতিত হয়, 

সেইরূপ বাক্যস্থিত সকল পদার্থ যুগপৎ পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইয়া! থাকে । 

শবাখণ্ডম্ ৩১৩ 

২০ (ক) 



কিন্ত অপর নব্যের। বলেন--যে পদ যে পদের সহিত সাকাক্ষ, সেই পরস্পর 

সাকাঙ্ পদসমৃহ অন্বযযোগ্য সম্নিধান বা আসতি প্রাপ্ত হয়; সেই সেই 

পদার্থের দ্বারা অস্বিত অপর পদার্থের জ্ঞান প্রথমে সকল পদের দ্বার। অনৃত্বত 
হয়। স্ৃতরাং খগ্ডবাক্যার্থের বোধের পর সেইরূপ পদাথ- স্মরণ দ্বার মহা- 

বাক্যার্থের বোধ হয় । ইহার দ্বারা অর্থাৎ পূর্ব পূর্বব পদজ্ঞানজন্য-সংস্কারের 

সহিত চরমপদজ্ঞানজন্য সংস্কারের দ্বারা ক্রমিক সকঙপদবিষয়ক ম্মরণ উৎপন্ন 

হয় বলিয়| সকল বর্ণের বা পদের অভিব্যঙ্গ্য বা প্রকাশক বা বাচক পদস্ফোটও 

নিবারিত হইল। কারণ ভগবান্ ভাঙ্যকার বলেন-__বর্ণ বা শব্দ সকল ক্ষণিক 

বলিয়! অর্থবোধ হইতে পারে না, এইজন্য বর্ণাতিরিক্ত বর্ণের প্রকাশক বাঁচক 

অর্থপ্রত্যায়ক নিত্যস্ফোট নামে শব্ধ স্বীকার করেন। 106 0061708] 010 

1০112), 597০996৫ 00 010091116 62801) ৮/০01:৫, চ/1)101) 19 2, 10616 ০০116০- 

00123 01 9001005 118010260 65 1610515, 

স্ষুটয়তি অর্থং প্রকাশয়তি ইতি ক্ফোট। আশু বিনাশী ক্রমিকবর্ণসমূহের 

এককালীন একত্র সম্মেলন অসম্ভবহেতু পূর্বব পূর্বববর্ণের বা পদের জ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে পারে না। এইজন্য পূর্বব পূর্ব বর্ণানুভবজনিত সংস্কারের সছিত চরম 
ব৷ অন্তিম বর্ণের অনুভবই পদস্চোট ব। পদার্থের প্রকাশক বলিয়। স্বীকৃত হয়। 

সেই ব্যঙ্গ্যাত্মক নিত্য শব্ধ ব্রপ্গান্বরূপ স্ফোট এবং সকল-প্রতায়-প্রত্যায়নক্ষম 

বলিয়াও অঙ্গীকৃত। সেই প্কফোটের ব্যঞ্জক হইল বর্ণাত্মক শব । এই কথা 

রৈয়াকরণের বলেন । 
এইজন্য বিশ্বনাথ বলিতেছেন-__সেই সকল বর্ণের অনুভবজন্য সংস্কারের 

সহিত চরমবর্ণের জ্ঞান দ্বারা সেই স্ফোটের অভিব্যঞ্জকরূপে বর্ণসমুদায়াত্ক- 
পদস্মরণের উৎপত্তি হয় । যাহারা পদস্ফোট স্বীকার করেন, তাহাদের মতে 

উহ বর্ণীভিব্যঙ্গ্য। অতএব প্রত্যেক বর্ণজ্ঞানজন্ত সংস্কারের সহিত চরমবর্ণজ্ঞান 

জন্য সংস্কার অর্থসমূৃহের অভিব্যঞ্জকরূপে স্বীকৃত হওয়ায় উক্ত পদস্ফ্ষোট স্বীকারে 

প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় না। 

এইভাবে চিস্তা করতঃ বিষয়টি অনুধাবন করিতে হইবে যে-_-যেখানে বক্তা 

ষে ভাৎপর্ধ্যে বাঁ ইচ্ছায় “দ্বার” এই পদটি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, সেখানে 

বক্তার তাদৃশ তাৎপর্য্য থাকিলে “পিধেহি” এই অধ্যাহৃহত পদ. জ্ঞান হইতে 

শাববোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু পিধান--আচ্ছাদন বা বন্ধকরণাদিরূপ অর্থের 
জান হইতে বাক্যার্থ জ্ঞান বা শাববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু পদজন্য 

৩১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সেই সেই পদার্থের উপস্থিতিই হইল সেই সেই শাববোধের হেত । অতএব 
উক্ত “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার বাতীত এখানে পদজদ্য পদার্থের উপস্থিতি 
হইতে পারে না বলিয়] “পিধেহি” এই পদের অধ্যাহার একাত্তই প্রয়োজন। 

আরও ক্রিয়াপদ ও কন্মাদি-কারকপদসমৃহ সেই সেই পদের সহিত সাকা 

অর্থাৎ আনয় এই ক্রিয়াপদের সহিত ঘটং এই কর্মকারকপদ সাকাজ্ হইয়াছে, 

সেইরূপ ঘটং এই কর্মকারকপদের সহিত আনয় এই ক্তিম়াপদ সাকাজ্ষ 

হইয়াছে । অতএব ক্রিয়াপদ ব্যতীত কর্মাদি কারক পদদ্বারা অথবা কর্াদি- 

কারকপদ ব্যতীত ক্রিম্নাপদ দ্বারা ঘটম'নয় ইত্যাকারক বাক্য হইতে ঘটকম্মক- 

আনয়নানুকৃলকৃতিমান্ এইরূপ শাব্বোধ হইতে পারে না। যেহেতু শাববোধের 

প্রতি আকঙ্ষাজ্ঞান কারণ। সৃতরাং উক্তম্থলে তাদৃশ আকাঙ্ষাজ্ঞানের জন্য 

পিধেহিপদ অধ্যাহার করিতে হইবে । কারকবাচক পদাদির সহিত ক্রিয়া- 

বাচক পদারদির অন্বয় ব্যতীত কারকাদিপদ শার্বোধ উৎপন্ন করিতে সক্ষম 

হয় না। 

সেইরূপ “পুষ্পেভ্যঃ” এখ।নে চতুর্থী বিভক্তির উপপত্তির নিমিত্ত “স্পৃহয়তি” 
প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদ অধ্যাহার একান্তই দরকার । 

যোগতার লক্ষণ বা স্বরূপ বলিতেছেন--পদার্থ ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধারা । এক 

পদার্থের সহিত অপর পদার্থের সম্বন্ধকে যোগ্যত। বলে। ইহাই কারিকার 

অর্থ । “বহ্িনা সিঞ্চতি” ইত্যাদিস্থলে সেচন ক্রিয়াবাচক প্দর সহিত বহি 

পদের সেচনক্রিয়ারৃতি-বহিকরণত্বসম্বদ্ধরূপ যোগ্যতাজ্ঞানের মভাব থাকায় 

শাববোধ ব! বাক্যার্থবোধ উৎপন্ন হয় না। যদি বল যোগ্যতাজ্ঞান শানবোধের 

পৃর্বেষ সর্বত্র উৎপন্ন সম্ভব হয় না । কারণ বাক্যার্থজ্ঞান শাবববোধের পূর্বে 

অনিশ্চিত। অর্থাৎ বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পদার্থের সহিত পদার্থাস্তরের 

সম্বন্ধরূপ যোগ্যতার জ্ঞান হয় । অতএব যোগ্যতাজ্ঞান হইল বাক্যার্থজ্ঞানজন্য । 

স্বতরাং বাক্যার্থবোধ শাব্বোধের পূর্বে অনিশ্চিত হইলে যোগ্যতাজ্ঞান 

কিরূপে শান্বোধের কারন বলিয়া! অভিহিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ সেই সেই পদার্থের স্মরণ হইলে কোনস্থানে অর্থাং 

যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়াআ্মক সামগ্রী নাই, সেইস্থানে সংশয়াত্মক যোগতা- 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এবং কোথাও বা অর্থাং যেখানে যোগ্যতার নিশ্চয়ণত্মক 

প্রত্যক্ষ সামগ্রী থাকে, সেইস্থলে নিশ্চয়াত্মক যোগ্যতাজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

কিন্ত নব্যের বলেন যোগ্যতাজ্ঞান শাববোধের কারণ বলিয়! কথিত বা 
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স্বীকৃত হয় না। “বহিচন। সিঞ্চতিগ বহিচদ্বারা সেচন করিতেছে ইত্যাদিস্থলে 
সেচনক্রিয়াতে বহ্িকরণত্বের অভাবরাপ অযোগ্যতার নিশ্চয় থাকায় অর্থাৎ 

বহি্না ন সিঞ্চতি-ইত্যাকারক নিশ্চয়াত্মকবোধ থাকায় প্রতিবন্ধকবশতঃ বিনা 

সিঞ্চতি-_বহিকরণকসেচনানুকূল কৃতিমান ইত্যাকার শাববোধ হয় না। যদি 
কোন পদার্থাভাবের নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান আহাধ্যও অপ্রমাঁণ না হয়, তাহা হইলে 
লৌকিকসন্নিকর্ষাজন্য এবং পিত্তাদিদোষবিশেষাজন্-জ্বানমাঞ্জের প্রতি 

তদভাবনিশ্চয্লাত্ম কজ্ঞানের প্রতিবন্ধকতা স্বীকার কর। যায় বলিয়৷ শাববোধের 

প্রতিও তাদৃশ যোগ্যতাজ্ঞানাভাবনিশ্যয়ের প্রতিবন্ধকত্ব সিদ্ধ হয়। এই 

নিক্সমানুসারতঃ এখানেও শান্বোধ হইল না। বহিিতে সেচন করণত্বাভাবের 
নিশ্য়জ্ঞান থাকায় বহিতে সেচনকরণত্বের নিশ্চয়াতআকজ্ঞান উৎপন্ন হইতে 

পারিল না। এবং যোগ্যতাজ্ঞানের বিলম্বহেতু শাব্দবোধজ্ঞানের বিলম্ব প্রমাণ 
সিদ্ধ নহে, ইহাও বলিয়া! থাকেন । অর্থাং যোগ্যতাজ্ঞান যদি শাববোধের 

কারণ হইত, তাহ হইলে সেই সেই জ্ঞানের বিলম্বস্থলে শাব্ববোধেরও বিলম্ব 

পরিলক্ষিত হইত । কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহ) হয় না, অতএব যোগ্যতাজ্ঞান 

শাববোধের কারণ বলিয়] গণ্য নহে ॥ ৮৩॥ 

ঘব্বন নিলা হজ্নালনূলালন্বা মনিব । 

আান্কাজুহা। ললন্ুক্্ান্তু লাত্ঘহ্ণ' নবিক্কীভিলম্ ।।৫৮। 

যে পদ ব্যতীত যে পদ অন্বয়জ্ঞানের জনক হয় না, সেই পদের সহিত সেই 

পদের আকাজ্ষা থাকে । অর্থাং একটি পদ পদাত্তরের অভাববশতঃ যদি 

অন্বয়জ্ঞানের জনক ন। হয়, তাহ হইলে উক্ত পদদ্বয়ের পরস্পর আকাক্ষা 

আছে বুঝিতে হইবে । ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদিকারকবাচক পদ 

বাক্যার্থের অন্বয়বোধ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। এইজন্য ক্রিয়াবাঁচক 

পদের সহিত কর্তাদিকারকবাচক পদের আকাঙ্ষা আছে ইহা! স্বীকার করিতে 
হইবে । সুতরাং ক্রিয়াবাচকাদি পদের অভাবে কর্তৃবাচক পদ বাক্যার্থের 

অন্বয়জ্ঞানের ভ্বুনক হয় না। গৌঃ, অস্বঃ, পুরুষঃ প্রভৃতি কর্তৃবাচক পদসমূহের 

পরম্পর সাকাজ্ষ ন! হওয়ায় বাক্য হইল না । কিস্তু বক্তার ইচ্ছাই তাৎপথ্্য 

বলিয়। কীণ্তিত বা.কথিত হয়। শ্রোতা বক্তার ইচ্ছাকে কিভাবে জানিতে 

সমর্থ হইবে? ইচ্ছা হইল আত্মবৃততি ধর্ম, স্বতরাং শ্রোতা নিজের ইচ্ছাকে 

মনঃসংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ করে। কিন্তু বক্তার ইচ্ছাকে উক্ত সম্বন্ধে 

৩১৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রত্যক্ষ কর! যাইবে না, যেহেতু অপর ব্যক্তির জীবাত্মাতে অবস্থিত ইচ্ছাদি 

ধর্মের সহিত তাদৃশ সন্নিকর্ষ ব! সম্বন্ধ হয় না। এই সমষ্যা সমাধানের নিমিদ্ধ-- 

প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ আভিমৃখ্য ও সংকেতাদিকে তাংপর্য্যের গ্রাহকবূপে 
স্বীকার কর! হইয়াছে । যেমন ভোজনগ্রকরণে “সৈন্ধবমানয়” এই কথা বলিলে 

শ্রোতা প্রকরণানৃমারতঃ লবণকে বুঝাইবার জন্যই উক্ত বাক্যে সৈম্ধব শব 
প্রয়োগ করিয়াছেন, অশ্বকে বুঝাইবার জন্য নহে । ভোজনপ্রকরণে বক্তার 

তাৎপধ্য-_-সৈন্ধবশব্দ লবণার্থবোধক । আর গমনপ্রকরণ বক্তার তাৎপধ্য-_ 
সৈন্ধবশব্ধ অশ্বার্থের বোধক বা বাচক। এইভাবে শ্রোতা বক্তার ইচ্ছারূপ 

তাৎপধ্য অবগত হয়। এই তাংপধ্যজ্ঞান হইতে বাক্যার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় । 

এইরূপে নানার্থক শবের অর্থপ্রকরণাদি দ্বার। নিয়ন্ত্রিত হয় । 

মানুষ যখন বাক্যরচনা করে, তাহার পূর্বেই বক্তব্যবিষয়টি তাহার স্মৃতি 
জ্ঞাপণের গোচর হয়। শ্বীরজ্ঞাত বিষয়কে অন্যের নিকটে প্রকাশিত করিবার 

জন্য যখন বাক্য রচনা করেন, তখন বাক্য রচনার পুর্বেবই বক্তব্যবিষয়টির 

স্মরণাত্মকজ্ঞান উৎপন্ন হয়। গৃহস্বামী স্থানান্তরে গমনকালে ভূত্যকে লক্ষ্য 

করিয়া ওবে আমি বাহিরে যাইতেছি “দরজ'ট” এই অসম্পূর্ণ বাক্য বলিয়া 

চলিয়! গেলেন। দ্বার বা দরজ৷ এই শব্ধ বা পদ শুনিয়৷ ভূত্যের পূর্ববজ্ঞাত- 

পিধানরপ পদারথের ম্মরণদ্বারা “পিধেহি” বন্ধ কর এই ক্রিয়াবাচক পদ 

অধ্যাহৃত হইল । এবং উক্ত বাক্যারথ-জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় দরজা বন্ধ করিল । 

পদনিরূপিত বৃত্তিজ্ঞানজন্ত পদাথেপস্থিতি শারবোধের কা 1। প্রত্যক্ষাি- 

প্রমাণের দ্বারা যে পদার্থের উপস্থিতি হয়, সই পদার্থোপস্থিতি শাববোধের 

কারণ নহে । শক্তি ও লক্ষণ। ইহার অন্যতর বৃত্তিকে গ্রহণ ন! করিয়াই কেবল 

পদজন্য পদার্থোপস্থিতি শাব্বোধের কারণরূপে স্বীকৃত হইলে ঘট অস্তি__-ঘট 

আছে এই বাক্য শ্রবণ করিয়। যে শার্বোধ হইবে তাহতে আকাশও বিষয় 

হইবে | এ শাবববোধের আকৃতি_-“ঘটঃ অস্তিতাবান আকা শণ৮” ঘটশব্দ সমবায় 

সম্বন্ধে আকাশে থাকে, এরপজ্ঞান যাহার আছে, ঘটশব্শ্বরবণ করিলে তাহার 

আকাশের স্মরণ হইবে “একসন্বন্ধিজ্ঞানংৎ অপরসন্বন্ধিনং ল্মারয়তি” এই 

নিয়মানুসারে ঘটজ্ঞান আকাশের স্মারক ংস।- তাহার ফলে “ঘটঃ অস্তি” 

এই বাক্যজন্তবোধে ঘটপদজন্য ঘটও আকাশের উপস্থিতি পূর্ববর্তী হওয়ায় 
উভয়ই “ঘটঃ অস্তি” এই বাক্যবোধে বিষয় হইয়। পড়িবে । কিন্তু “ঘটঃ অস্তি” 

ইত্যাকারক বাকাজন্যবোধে আকাশ বিষয় হইতে পারে না ব৷ হয় না। এই- 
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জন্যই পদজন্যপদর্থোপস্থিতিকে কারণ ন1 বলিয়৷ পদনিরূপিতবৃত্তিজ্ঞানজন্ 
পদার্থোপস্থিতি শাব্বোধের কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় ॥ ৮৪ ॥ 

জাঙ্কান্ত হা লিজ্রক্তি-_মন্দইনহ্াহি । বল ঘঈন লিনা অন্তহ্হর অহ্লযানত্তুমা- 

কত জন ঘইন অন শ্রত্াক্াভহবা হুতযণ:। ক্গিবাঘহ শ্রিলা ক্ষাংকতহ লাল্ঘনীর্ঘ 
জনযলীলি উন শ্রহকাভ,হলা। লহতুরভত্ত ক্গিযাক্তাহন্ক-ঘহানা অল্নিথাননাঘ্বকঘা- 
ন্হিনাধ্ধনূ। দংল্ত্য ঘতকচ্দলাধীঘ' সলি ঘহ্ণকীহ-লিলীযা-ঘাচ্থাভ-স্বাঙ্াল 

ক্কাজল্ | বীন ঘতুঃ জ্মতিরনালয ভুলিহ্তযাতী ল হাভহ্মীঘ্ব: । জযললি দুলী হাস: 

স্তকমীডঘবাভর্বরালিত্যাহথী তু তুন্নঘ অহ হাজণহভ্য লান্ঘচ্যসন্ভতজালু উইম্বান্লযনীঘ: | 

ভুত অহ আাত্দয্যলঙ্ট শত উল বন্াল্নঅজীঘ: হসাউন্র। 

লাবন্য" নিক্ক্তি_লনন্তুবি্টনি। বি লান্ঘচ্াপ্ধান কাতণ ল হআানু, বৃহ 
অঁল্নলানত হব্নাহী হ্ৃন্িহ্ম্বভণ ভ্বন্থিজভত্রতহ আন হলি লিঘনী লকনান্। লম্ব 

লানুঘহ-সা্কালা সক্ষআন্বীলালীন হাজহ্জীত হ্ভাততত্রলধিিলি ল্রাভম্ উমামক্ানান্। 

নান্ঘহ্যস্বানঅনকতিন বন্ালন্তা তত লানুঘয্যস্লানমন ভাঘতান্ জানত । হল্যত্ব 
বহৃঘকউ5দি লান্তয্স্ালাখনীন্নব: ক্ষতযেবী। ল নম শসাভযাঘজ্ঞ-লানুদ্ণ-স্ান 
ক্াঘানমিলি ল্াভঅম্। ব্ধাহানঘ্যাণক্ষানানান্। ল ন্ন দক্ষ হাত লাব্তীলি গ্রুল: 

ভযাহিহিবিলান্ধযমূ । সবঘকতাবাঈন্ত সলিঘাবাকলানূ । হৃতস্ব হানুলাখী$ি ইম্মৰীঘ- 
লানুঘজ্যঞ্কান জ্ডাত্চান্। বিঅনাহি- হ্যক্জঘালবি তত হাহামিত্ুইব লালৃঘচ্ঘহ্থান ক্কাহছা 

শ্রান্ষম। অল তত লালাখাহী হ্বন্নিইন লানুতক্য্ান চ্ভাঘাম। লখান্থ হ্যক্ষনানহী 

বিতর লানবদর্যেস্বান হাতহ্নীঘ: | ইক ্ ত অনাবি-ীনাঘা-নহিহ্বীঘিল-ন্ঠুখলিগ্বাঘা- 
নিংআানু: ৫২ 

হলি শীনিগ্বনাখ নস্বালল-সন্ত্ান্বাহ্ঘ-নিহম্িলাঘা বিজ্ঞা্লসুক্তারকযাহাজভুবপত্ত 

অলামল্ |) ্ 
আকাঙক্ষার লক্ষণ (10০ি22000) বলিতেছেন__-“যংপদেন” ইত্যাদি 

্রন্থদ্বার। । যে পদব্যতীত যে পদের অন্বয়বোধ হয় না বা অন্থয়বোধের সামর্থ্য 

থাকে না, সেই পদের সহিত সেই পদের আকাঙক্ষ1 থাকে অর্থাং সেই পদকে 

সাকাঙক্ষে বা আ্াকাঙ্ক্ষাযুক্ত বলা হয়। ক্রিয়াবাচক পদ ব্যতীত কর্তাদি- 

কারকবাচকপদ অন্বক্নবোধ উৎপাদন করিতে পারে না, এই কারণে ক্রিয়াবাচক 

পদের সহিত কারক বাছক পদের আকাঙ্ক্ষা থাকে । বস্তুতঃ প্রকৃতপক্ষে 

জিয়াবাচকপদও কারকবাচকপদের সন্নিধান অর্থাং অব্যবধানে উপস্থিতি 

আসতিজ্ঞানের দ্বারাই বোধিত হয়। অর্থাং “বাক্যার্থবোধে বা শাকবোধে 
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আপত্তিজ্ঞান আবশ্তক” এই উক্ভিদ্বারাই ক্রিয়াবাচক পদও কারকবাচক পদের 

পরস্পর অব্যবধানে উপস্থিতি প্রয়োজন ইহা পরিল্ফুট হইতেছে । পরস্ত 

ঘটবৃত্তিকর্ধত্বজ্ঞানের প্রতি ঘটরূপ প্রকৃতির উত্তরস্থিত দ্বিতীয়াবিতক্তির 

আকাক্ষাজ্ঞান কারণ। প্রত্যয়ের প্রতি প্রকৃতিবাচকপদোত্তরত্বরূপ- 

আকাঙ্ক্ষাজ্ঞানের কারণত্ব স্বীকৃত হওয়ায় “ঘটঃ কর্মতবমানয়নকৃতিঃ” অর্থাং 

ঘট, কর্মত্ব,র আনর ও কৃতি ইত্যাদিস্থলে ঘটকর্মকানয়নানৃকৃলকৃতিমান্ 
ইত্যাকারক শাব্ববোধ উৎপন্ন হয় না। যেহেতু আনয়নক্রিয়াপদের সহিত 
ছিতীয়াবিভক্তযন্তঘটপদের এবং দ্বিতীয়াবিভক্যন্ত ঘটপদের সহিত আনয়ন- 

ক্রিপ্লাপদের সাকাঙ্ক্ষত্ব আছে। “অয়মেতি পুত্রোরাজ্ঞঃ পুরুষোইপনার্য্যতাম্” 
অর্থাং এই আসিতেছেন পুত্র রাজার পুরুষকে অপসারণ করিয়া দাও ইত্যাদি- 

স্থলে কিন্তু পুত্রপদের সহিত রাজপদের তাৎপধ)জ্ঞান থাকায় পুত্রপদের সহিত 
রাজপাদর ন্ন্ব়বোধ হইল । এখানে তাংপধ্যজ্ঞানই কখন পুত্রের সহিত কখন 
বা পুরুষের সহিত অন্বয়বোধে নিয়ামক, কিন্তু আকাঙ্ক্ষাজ্ঞান নহে। 

তাংপধ্যের লক্ষণ (70916101017 ) নিরূপণ করিতেছেন-_“বক্তুরিচ্ছা!? 

ইত্যাদি গ্রন্থদ্বারা । বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য অর্থাং বাকার্থপ্রতীতিজনকত্বরূপে 

অভিপ্রেতব্যক্তি ইহাই তাংপধ্যলক্ষণের পর্যবসিত অর্থ । অন্যথা মৌনী- 

ব্যক্তির শ্লোকাদিতে অব্যাপ্তি হয়। শ্রোতার সেইজ্ঞান শাববোধের কারণ 

হয়। তাংপধ্যার্থজ্ঞান যদি শাববোধের ব। বাক্যার্বোধের কারণরূপে 

স্বীকৃত না হয়, তাহ! হইলে “সৈন্ধবমানয়” ইত্যাদিস্থলে কোন সময়ে- গমন 

প্রকরণে সৈন্ধবশব্দ অশ্বাথথের বোধক বা বাচক, আবার (কাঁন সময়ে-_ 

ভোজনপ্রকরণে সৈন্ধবশব্দ লবর্ণাথথের বাচক বা! বোধক এইরূপ নিয়ম থাকে 
না। যদি বল তাৎপধ্যজ্ঞানের জনক --প্রকরণ, বিশেষণ, দেশ, আভিমুখ্য ও 
সংকেতাদিই শান্দবোধের প্রতি কারণ বলিয়। স্বীকৃত হউক্, তাংপধ্যজ্ঞান 

শাব্বোধের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত না হউকৃ। এইরূপ কথ! বলিতে পার 

না। কারণ প্রকরণাদিতে কোন (901017017) অনুগত ধর্ম পরিলক্ষিত হয় না, 

অথচ যাহাতে কারণতা থাকে, সেই. কারণতা কিঞ্ছিদ্বষ্নীবচ্ছিন্ন--কোন 

অনুগত ধর্মপ্বার1 অবচ্ছিন্ন হয় এইরূপ নিষ্পম আছে। কিন্তু প্রকরণাদিতে 
ভাংপর্য্যজ্ঞানের জনকত্বরূপে অনুগতধন্ম থাকিলেও লাঘববশতঃ নানার্থশব্দ- 
স্থলে তাংপর্য্যজ্ঞান গ্রকরণাঁদির (০01716%0 দ্বার! অর্থকে নিয়ন্ত্রিত করে বলিয়। 

ভাৎপর্্যজ্ঞানই শাববোধের কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যথা, রামঃ 
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এইশব প্রকরণার্দি দ্বারাই যথাস্থানে দাশরথি ও পরশুরামকে বুঝাইয়। সংশয় 
নিরাস করে। বক্তার ইচ্ছাই তাৎপর্য । এইরূপ বেদস্থলেও তাৎপর্য্যজ্ঞানের 

অনুরোধে বক্তা ঈশ্বর কল্পিত হয়। যদি কেহ বেদের বক্তা না থাকেন, তাহ 

হইলে বেদের তাংপধ্য বলিতে কাহার তাংপধ্য বোধিত হইবে ? অতএব 

বেদবাকাজন্য শাবোধস্থলেও তাংপধ্য জ্ঞানের অনুরোধে বা নিমিত্ত ঈশ্বর 

কল্পিত হয় অর্থাং ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্যজ্ঞান বেদবাক্যজন্ত শাব্ধবোধের প্রতি 

হ্তুরূপে অনুমিত হয়। যদি বল বেদবাক্য জন্য শাববোধস্থলে অধ্যাপকের 

তাংপধ্যজ্ঞানই কারণ। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ সৃষ্টির 

অব্যবহিত পৃর্বেব অধ্যাপকের অভাব থাকার অধ্যাপকের তাংপধ্যজ্ঞান শাব- 

বোধের কারণ হইতে পারে না। যদ্দি বল যখন প্রলয়ই নাই তখন সৃষ্টির 
আদি বা অব্যবহিত পূর্ববপদার্থ কীভাবে কল্পিত হইতে পারে? এইরূপ শঙ্কা 

করিতে পার না। কারণ প্রলয় আছে এসংবাদ বেদ হইতে অবগত ব| 

জ্ঞাত হওয়] যায়, সুতরাং সৃষ্টির আদি আছে স্বীকার করিতে হইবে । এইবূপ 
সংবাদী শুকবাক্যেও অর্থাত যাহা অভিপ্রায় অনুসারে উচ্চারিত হয় নাই, 

এতাদৃশ প্রমাজনক শুকবাক্যজন্য শাববোধেও ঈশ্বরীয় তাংপর্যযজ্ঞান কারণ । 
কিন্তু বিসংবাদী শুকবাক্যজন্ত শাবক্বোধস্থলে অধ্যাপকেরই তাৎপর্যযজ্ঞান 
কারণ হয়। যেহেতু অধ্যাপকের ইচ্ছ!তে বিসংবাদিত্ব জছে, কিন্তু ঈশ্বরীয় 
ইচ্ছাতে বিসংবাদিত্বের অভাব থাকায় বিসংবাদি-শুকবাক্জন্য শাব্দবোধে 

ঈশ্বরীয় তাৎপর্য্যজ্ঞান কারণ হয় না। যদি কোন ব্যক্তি বহিজ্ঞানে বহি 

আনয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃত্তি যদি চরিতাথ” ব৷ সফল হয়, তাহা হইলে 

এ প্রবৃত্তি সংবাদিপ্রব্বত্তি বলিয়া অভিহিত হয়। আর বহিগবোধে বহি 

আনয়নে প্রবৃত্তব্ক্তি যদি বহি না পায়, তাহা হইলে এ প্রবৃতি 

বিসংৰাদিপ্রবত্তি বলিয়৷ কথিত হয়। 

কেহ কেহ-_নানার্থকশব্দাদিস্থলে ত্যৎপর্যযজ্ঞান কারণ হইলেও সকলক্ষেত্রে 

কিন্তু ভাংপর্য্যজ্ঞান শান্ববোধে কারুণরূপে স্বীকৃত হয় না । অতএব শুকবাঁক্য- 
স্থলে তাৎপধ্যজ্ঞান ব্যতীতই শুকবাক্যজন্য শ।ববোধ উৎপন্ন হয়। বেদস্থলে 
অনাদি প্রামাণিক পরম্পরাসম্বন্ধে আগতবিচারের দ্বারা পরিশোধিত বা 

নির্দোষরূপে "জ্ঞাত বেদানৃগ্রাহক তর্কসমূহের দ্বারা বেদে পদার্থাদির নিশ্চয় 
কর] যায়, এইরূপ বলিয়া! থাকেন ॥ ৮৪ ॥ 

ইতি মহামহোৌপাধ্যায় বীরেশ্বরতর্কতীর্থ দেশিকোতমোপাধিক শ্রীশ্রীজীবন্যায়- 
তীর্থ মহোদয়ান্তেবাসি-ভারছ্বাজান্নদা প্রসাদসূনু-শ্রীগোপালচক্জ্র-তর্কতীর্থ-বির চিত- 
কারিকাবলী সহিত সিদ্ধাত্তমুক্তাবলীর শব্খণ্ডের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত 181 
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ভরত ₹লহ্তালিজনতালু। 

বনন্তমল-নংতনীতাহ স্তুত হিতয্তকষদ্ । লক্গান্রপলসন্কাহা হৃহীলা: | ভদহ 
ভ্নলঘা ল হহালনূ। লক্গস্থি দুকলন্তিদন: জ্ঞাব্তাম্। আঙকশ্থিন্ জন্তত্ীন ন 
ক্টাব্আত্নমূ, কিন্তু ফ্বানংললজ। আল্যখা ভলংআীতং ভন ল বসান, ভলানসক্াহক্ক- 
কলহতীল হৃতত্বভক্ঞাহর মিলচ্ত্বান্। লল্নবন্ত বন ভ্নহগীন অঁফল্কাহাল্বন্রাহা 
হলহআল্লং অল্যর হুতআন্ত: | নল্ল। অঙগবমূহাভজ্ললীতাং ঘত্ঘত্রানথীলা ক্লািত ভ্দহঘে- 
লঅলিচ্, অকভলিম্বযক্ক ভনহতা স্তর বামন, লপ ছজহ্জ অজক্ষাহ্লাহাক্ষতত্রাানান্ জ্কাকতভ্য 

হাবাত্য ন্মহলদ্ধতয শ্রা ভভক্কাহ্লাহাকত্ত্র নবান্ঘমূ। লখান্য ন জ্লিঙ্চজ্নহআন্ুঘলি, | 

ল ন্ব পুন: ঘুন:ং ভনহঘাহ্ কন্তলহলভল্াহানুঘলিহিলি ভরান্যদূ। ব্হিত্যুতীঘক্ষ- 
অদনমালভ্ম ভাজ নহাখততান। নল ঘ লিলিবাননালিহন্থাইন্র হ্বানতিনানি অলঙ্কহ 

ভতাহিলি শ্রাভ্যল্। শ্রিহীমঘক্দত ন্যলিন্বাহহ্বানী জানান্অধনলীত অল্যখাঘিজ্লান। 

ক্রধমল্যণ্রা ভ্ভভ্য পিলাহা লভ্ঘতিন কখআা ল ক্াহআশ্রমূ। ল ন্্াল্তাহািন্ক ভলহ্আানা 
অভক্কাহলাহান্ত্র-্ঘহাঘাহ্ ভ্অলিন্নাংভহান হলি ল্রাভ্ঘন। অনল্নভকক্কাহ-নল্লাহা- 

ক্গঘনানহ্থানা ন্হলফমহ্াভবন্ন ভংক্কাহনাহান্রক্ষজ্ঘনীল ভ্যধিন্থাব্্হায়ানাত্রাহিলি 

হনহঘালিকনতাম্ ॥ 

পূর্বেব অনুভব ও স্মরণভেদে বুদ্ধি ছুই প্রকার কথিত হইয়াছে । পূর্বের 
অনুভবের ভেদসকল প্রদশিত হইয়াছে। কিন্তু সুগম বলিয়। পূর্বের স্মৃতির 
স্বরূপ বা পরিচয় প্রদণিত হয় নাই। স্মৃতির প্রতি পূর্ববানুভৰ হইল কারণ। 

অর্থাৎ অননুত্বত পদাথের স্মরণ পরিলক্ষিত হয় না বলিয়! এবং অনুত্বত 

পদার্থের স্মরণ পরিদৃষ্ট হওয়ায় স্মৃতির প্রতি পৃর্ববান্থভব কারণরূপে স্বীকৃত 

হইপ্লাছে। এ বিষয়ে নবীনের! বলেন--অনুভব ম্মরণের প্রতি অনুভবত্বরূপে 

কারণ হয় না, কিন্ত জ্ঞানত্বরূপে কারণ হয় । অন্যথা অর্থাৎ স্থৃতির প্রতি অনুভব 

জ্ঞানত্বরূপে কারণ বলিয়। স্বীকৃত না হইলে অনুভব ক্ষণিক বলিয়। তৃতীয়ক্ষণে 
উহার নাশ হয়, স্বৃতরাং মরণের পর পুনঃস্মরণের অনুৎপত্তি হইযস1 উঠে ' থেহেতু 

তংপূর্বেব কারণীত্বত অনুভব নাই । যদি বল অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হওয়ায় 

স্মৃতির প্রতি অনুভব স্বরূপতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কারণ না হইলেও স্থ- 

ব্যপার দ্বার কারণ হয় । এখানে পূর্ববানৃভষজন্ত সংস্কাররূপ স্বব্যাপার আছে। 

অতএব অনুভব তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট হইলেও স্বজন্য সংস্কাররূপ ব্যাপারবত্া 
সম্বন্ধে স্মরণের পর পুনঃস্মরণ উৎপন্ন হয়, যেহেতু সেখানে স্থতির কারণ স্বব্যাপার 
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আছে। এইজন্য গ্রস্থকাঁর বলিতেছেন-_-“সমানপ্রকারক” ইত্যাদিগ্রস্থ । অনুভব 

প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইয়। তৃতীয়ক্ষণে সংস্কার উৎপন্ন করতঃ বিনষ্ট হয় । অতএব 

অনুভবের দ্বার] প্রথম যে সংস্কার উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারের দ্বারা স্মৃতি উৎপন্ন 

হইলে পর & ম্মরপই সংস্কারকে বিনষ্ট করে। সংস্কার স্বৃতির জনক আবার স্মৃতি 

স্বার! বিনহটও হয় । সৃতরাং স্মৃতির প্রতি অনুভবের জ্ঞানত্বরূপে কারণত্বান্বীকার 

কল্পে এখানে সংস্কারের অভাব থাকায় অনুভব সংস্কাররূপ-স্বব্যাপার দ্বারাঁও 

স্মৃতির প্রতি কারণ হইতে পারিল না, অতএব তৃতীয়ক্ষণে অনুভবের বিনাশস্থলে 

স্মরণের পর পুনঃ "্মরণ উৎপন্ন হয় না । কিন্তু আমার মতে আপত্তিকারীর 

মতে অনুভবের স্মৃতির প্রতি জ্ঞানত্বরূপ কারণত্ব স্বীকার করিলে প্রথম স্মরণ 

অনুভব জন্য সংস্কারকে বিনষ্ট করিলেও পরবর্তীকালে স্মৃতি পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন 

হইতে পারে, যেহেতু প্রত্যেকটি স্মরণ স্বজনক সংস্কীরকে যেমন বিনষ্ট করে, 

তেমনি অপর একটি সংস্কীরকে উৎপন্ন করে । সংস্কার স্বজন্ত স্মরণের দ্বারা বিনষ্ট 

হইলেও এ স্মরণের দ্বার! সংস্কারাস্তর উৎপন্ন হয়, এ সংস্কারান্তর দ্বারা স্মরণাস্তর 

উৎপন্ন হয় । এইভাবে স্মরণের পর পুনঃ স্মরণের উৎপত্তি হয় । এই কথা নবীনের! 

বলিয়। থাকেন। কিন্তু নবীনদ্িগের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত নহে। যেখানে 

_আত্মাতে “ঘটং পটঞ্চ পশ্যতি” ইত্যাকারুক সমৃহালম্কল-অনুভবের জ্ঞানত্ব- 

রূপে উৎপত্তির পর তৃতীয়ক্ষণে ভাদৃশসমূহালম্বন একটি সংস্কার উৎপন্ন হয়, 

সেখানে__আত্মাতে উক্ত সমূহালম্বনজ্ঞানের বিষয়ভূত ঘট ও পটাদির ক্রমশঃ 

স্মরণ উৎপন্ন হয়, কিন্ত সকল বিষয়ক একটি অখপ্ড স্মরণের উৎপত্তি হয় না, 

সেখানে প্রত্যেক বিষয়ক ক্রমিক স্মরণ সমান প্রকারক নয় বলিয়া! সংস্কারের 

নাশক হইল না। এই নিমিত্ত বিশেষকাল, বিশেষরোগ ও চরমস্মরণ সংস্কারের 

নাশক বলিয়! বোধিত হয়। সৃতরাং ক্রমিক ম্মরণের অর্থ।ৎ স্মরণের পর স্মরণের 

অনুপপত্তি হয় না। চরমস্মৃতির পৃর্বেব সংস্কার বিনষ্ট না হওয়ায় অনুভব সেই 

সংস্কারকে ছার করিয়। ম্মরণের পর স্মরণ উৎপন্ন করিয়। থাকে । সুতরাং সমান 

প্রকারক ম্মরণ পূর্ববসংস্কারের নাশক না হওয়ায় এক স্মরণের পর অপর স্মরণের 

অনৃপপত্তি ঘষ্টিল না, যেহেতু তখনও পূর্বসংস্কার বর্তমান আছে । যদি বল পূর্ব 

সংস্কারের নাশ ও অন্য সংস্কারের উৎপত্তি না হওয়ায় পুনঃ পুনঃ ম্মরণজন্য দৃঢ়তর 

সংস্কারের অনুপপত্তি। অর্থাং দি সংস্কার একই থাকিল বা রহিল, তাহা হইলে 

পুনঃ পুনঃ স্মরণ উৎপন্ন হইলেও তাহার দৃঢ়তা হইতে পারে না। যদি পুনঃ পুনঃ 

স্মতিস্থলে নূতন নৃতন সংস্কারের উৎপত্তি স্বীকার করা যার, সংস্কারের দত? 

৩২২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



উৎপন্ন হয় ইহাই আশঙ্কার বিষয় । এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারা যায় না। 
কারণ স্মৃতির উদ্্বোধকরূপে বর্তমান সংস্কারের ঝটিতি উপস্থিতিই সংস্কারের 
দতা পদার্থ । যদি বল বিলিগমনার অভাবশতঃ অর্থ1ং অনুভব স্মৃতির প্রতি 
জ্ঞানত্বরূপে কারণ হইবে কিংবা! অনুভবত্বরূপ কারণ হইবে এ বিষয়ে কোন এক- 
পক্ষপাতিনী ব।৷ একপক্ষসাধিকা যুক্তি পরিলক্ষিত না হওয়ায় অনুভব স্মতির 
প্রতি জ্ঞানত্বরূপেই কারণ বলিয়া! স্বীক্কৃত হউক্, অনুভবত্বরূপে কারণ স্বীকৃত 

না হউকৃ। এইনব্ূপও বলিতে পার] যাঁয় না। যেহেতু অনুভব স্মতির প্রতি 

অনুভবত্বরূপ বিশেষধন্ম পুরস্কারে কারণ হয় এইরূপ কাধ্যকারণভাব স্বীকারে 
যদি ব্যভিচারজ্ঞান পরিলক্ষিত না হয়, তাহা হইলে জ্ঞানত্বরূপ সামান্ঠা ধর্ম 
পুরস্কারে অনুভব স্মৃতির প্রতি অন্যথাসিদ্ধ হইবে। 

বিশেষ শর্ম পুরস্কারেরই সর্বত্র পদার্থের কারণতা স্বীকৃত হয়, কিন্ত 

সামান্য ধর্ম পুরস্কারে পদার্থের কারণতা স্বীকৃত হয় না ইহাই হইল কার্ষ্য- 
কারণভাবের নিয়ম । কিন্তু এতাদশ-কাধ্য কারণভাবের নিয়ম যদি এখানে 

স্বীকৃত না হয়, তাহ] হইলে স্বজন্য ভ্রমিজন্য কপাল-কপালিকা-সংযোগসন্বন্ধে 

ভ্রমিদ্ধার। দ্রব্ত্বরূপ সামান্য ধর্মপুরস্কারে দণ্ড ঘটের প্রতি কারণ বলিয়1 কি জন্য 

স্বীকৃত হয় না? কিন্তু দণ্ডই উক্ত সম্বন্ধে দণ্ত্বরূপ বিশেষ ধর্মমপুরস্কারে ঘটের 
কারণ হয়, যেহেতু দণ্ডাতিরিক্ত পদার্থের ভ্রমি ব৷ ভ্রমণ অসম্ভব । কিন্ত সেখানে 
পূর্ব্বোক্ত নিয়মবশতঃ সামান্যধর্ম “দ্রব্যত্ব” পরিত্যাগ করিয়া বিশেষধর্- 

দণ্ডত্বকেই কারণতাবচ্ছেদক বলিয়া স্বীকার করা হয়। সেইদপ বিশেষধর্ম 

অনুভবত্বরূপেই অনুভবের স্মৃতির প্রতি কারণতা স্বীকার কর! উচিত, সামান্য- 

ধর্ম-জ্ঞানত্বরূপে কারণতা স্বীকার করা উচিত নহে। আতন্তরলিকম্মরণসমূহের 

অর্থাৎ যেখানে প্রথমস্থতি ও চরমস্থতির মধ্যস্থিত স্থৃতিসকলের সংস্কার 

নাশকত্ব সংশয় আছে, সেখানে পুনঃ স্মরণের অনুরোধে স্মরণের সংস্কারাত্তর- 

জনকত্ব সংশয়ও স্বীকৃত হয়। সুতরাং অনুভব বিনাও স্মৃতির পর সংস্করাস্তরের 
ও স্মরণান্তরের সম্ভাব্যহেত অনুভব সন্দিপ্ধ ব্যভিচারক, অতএব অনুভবত্বরূপে 

কারণত্বে ব্যভিচার সংশয় হয় । ইহা! বলিতে পার না। কারণ অনন্তসংস্কার 

ও উচ্বাদের নাশের কল্পনা অপেক্ষা! লাঘববশতঃ চরমস্যৃতিই সংস্কার নাশক 

এইরূপ কল্পনা স্বীকারে ব্যভিচার সংশয় অপনারিত হয়। পুর্ববান্ভবও চরম- 
স্মৃতির মধ্যস্থিত স্মরণ হইতে সংস্কারের উৎপত্তি হয় না বলিয়। অনুভবত্বরূপে 
কারণত্বে ব্যভিচারসংশ্বয় হয় না। ইহাই নির্গলিভার্থ ॥ 

'্রণনিরূপণম্ ৩২৩ 



ভথ ললীলিভনতাস্ | 

ঝাহাত্ন্ধাং ভুানীলা চা মলতভ্ঘবী | 
অধীনাঘত্রাহ্ বালালা লঙসাঘুততরমিউজ্সবী ।।4৭। 

মন হইল নবমদ্রব্য। সুখদুঃখাদির উপলদ্ধির সাধন ইন্ট্রি়ই “মন” নামে 

অভিহিত। জীবাত্মা অসংখ্য । প্রত্যেকটি জীবাত্মার জন্য একটি করিয়৷ মনের 

আবশ্তক, এই নিমিত্ত মনও অসংখ্য । যেমন পরমাথুতে অণুপরিমাণ থাকে, 
সেইন্ূপ মনেতেও অণুপরিমাণ থাকে । মন নিত্যদ্রব্য। সুখদুঃখাঁদি আন্তরবস্ত | 

আত্তরবস্তসমৃহকে প্রত্যক্ষ করিতে আত্তর ইন্দ্িয়ই সমর্থ । এ আতন্তর ইন্ড্রিয়ই 

মন। মন চক্ষুরাদি বহিরিক্্িয় নিরপেক্ষ হইয়াই সুখছুঃখাদি স্ব-গ্রাহা আস্তর- 

বস্তবিষয়ের প্রত্যক্ষসাধন হয় । কিন্তু চক্ষুরাদি বহিরিক্ত্রিয় সমূহ স্ব-ন্ব-গ্রাহা- 
বিষয়ের সহিত সন্নিকৃষ্ট হইলেও মনের সাহায্য ব্যতিরেকে কখন স্বস্বকাধ্য- 

সাধনে সক্ষম হয় না। যদি মন চক্ষুরাদি বহিরিক্দ্িয়ের সহিত সংযুক্ত হয়, 

তাহ! হইলেই চক্ষুরাদি বহিরিক্দ্িয়সকল সস্বগ্রাহ্যবিষয়গ্রহণে সমর্থ হয়। এই 
নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সকলের মধ্যে “মন” রাজা বা শ্রেষ্ঠ বলিয়া অভিহিত হ্য়। 
পৃথিবী, জল, তেজ,বামু ও মন এই পাঁচটিদ্রব্যে ক্রিয়া! থাকে এবং পৃথিবী, জল, 

তেজঃ ও বায়ু এই চারটিত্রব্যে স্পর্শ থাকে । মন দ্রব্যটি স্পর্শশূন্য ও ক্রিয়াবান্। 
এইজন্য মনের অপর একটি লক্ষণ-_স্পর্শরহিতত্বেসতি ক্রিয়াবত্বং মনসোলক্ষণম্ । 

অর্থাৎ ষে দ্রব্যটি স্পর্শশৃন্ত ও ক্রিয়াবিশিষ্ট সেই দ্রব্যই মন নামে অভিহিত হয়। 
স্ুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষজ্তানের করণরূপেই মনের অন্তিত্ব সিদ্ধ হয়। আত্মা 

মনের সহিত, মন ইন্দ্রিয়ের সহিত এবং ইন্দ্রিয় বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইলেই 

ততংইক্তিক্স গ্রাহ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান হয়। অতএব পরিলক্ষিত হয় 
যে আত্মমনঃসংষোগের মত ইন্ক্রিরমনঃসংযোগও অপেক্ষিত। চক্ষরাদি 
বহিরিক্তরিয় জন্থা প্রত্যক্ষজ্ঞানে বহিরিক্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগ আবশ্যক 

হওয়ায় মন অবস্থ স্বীকাধ্যবস্ত । চক্ষুরাদি পীচটি বহিরিজ্রিয়ের সহিত স্ব-স্ব 
গ্রাহ্যবিষয়ের সম্পিকর্ষ একই সময়ে হইলেও জ্ঞানসমূহ একই সময়ে উৎপন্ন 
হইবে না। ক্রমশঃ উৎপন্ন হইবে । এই ক্রমোতপতির ব্যবস্থা নিমিত্ই মনের 

অন্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় । যে ইন্ক্রিয়ের সহিত মনের সম্বন্ধ হইবে, সেই 

৩২৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলগী 



ইঞ্জিয়ের দ্বারাই জ্ঞান উৎপন্ন হইবে । অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 
আত্মার সহিত কোন বাহ্যে্দ্রিয়ের সাক্ষাংভাবে সম্বন্ধ নাই। আত্মার সহিত 

মনের, এবং মনের সহিত ইন্ড্রিয়ের সম্বন্ধ থাকে । এই অবস্থায় মনকে 

অনৃপরিমাণ বলিয়। স্বীকার করিতে হইবে । অন্যথা মন যদি একই সময়ে 

পাচটি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হইত, তাহা হইলে পাঁচটি জ্ঞানের 

যুগপৎ উৎপত্তির আপতি হইত । কিন্ত মন অগ্রু বলিয়। ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়গুলির 

সহিত মনের সম্বন্ধ হয় এবং পীচট' জ্ঞান ক্রমশঃ উৎপন্ন হয়। এই জন্যই 

বিশ্বনাথ বলিলেন-_জ্ঞানগুলি যুগপং উৎপন্ন হইতে পারে ন] বলিয়ণই মন অণু 

বলিয়। কথিত হইয়াছে । মন যদি বিভব অর্থাং ব্যাপক বা পরমমহং পরিমাণ- 

বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে চক্ষুরাদি পাঁচটি বহিরিক্ত্রিয়ের সহিত মনসংযুক্ 

হইয়৷ এককালে বা যুগপৎ পীচ প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারিত। চক্ষুরাদি 
পাঁচটি ইন্দ্রিয় যদি স্বস্ববিষয়ের সহিত একই সময়ে সম্বন্ধ যুক্ত বা সংযুক্ত হইত, 

তাহ! হইলে এখন মন প্রথমে কোন্ ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত হইবে? ইহার 

উত্তরে বক্তব্য এই যে- আত্মার ইচ্ছাও প্রযত্ের দ্বার মন নিয়ন্ত্রিত হয়। 

আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইলে পর আত্মার প্রবণতা অনুসারে বহি- 
রিক্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ হয় । বরূপরসাদি গ্রাহ্য বিষয়সমূহের মধ্যে 

যে বিষয়টির প্রতি যে ব্যক্তির প্রবণতা আছে, সেই বিষয্ন-গ্রাহক ইন্ড্রিয়ের 

সহিত সেই ব্যক্তির মনের সংযোগ প্রথমে হয় । যে ব্যজির চিত্রদর্শনে অধিক 
প্রবণত1 আছে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরিক্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ প্রথমে 

হইবে । আবার যে ব্যক্তি সঙ্গীত বাসনী সেই ব্যক্তির শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত 

মনের সংযোগ প্রথমে হয়। এইভাবে সেই সেই ব্যক্তির প্রবপতা-অনুসারে 

ইন্দ্রিয়ের সহিত মনঃসংযোগের ক্রমিকতা বুঝিতে হইবে । এইজন্য ষদ্দি একই 

সময়ে কোন ব্যক্তির শরীরের কোন অংশে অগ্রিম্পর্শ এবং কোন অংশে 

হিমস্পর্শ হয়, তাহা হইলে এ ব্যক্তির প্রবণতা অনুসারেই তাপের বা শৈত্যের 

বোধ বা অনুভব হয়। যুগপৎ উক্তজ্ঞানদয় অনুভূত হয় না। এ ব্যক্তি যদি 

শীতকাতর স্বভাব বিশিষ্ট হয়, তাহ] হইলে ৮1ত্যের অনুভব প্রথমে হইবে । 

তাহার নিকটে শৈত্যজ্ঞানসামগ্রী তাপজ্ঞানসামগ্রীর গ্রতিবন্ধধ্ষ হয়। মন 

বিভ্ুপদার্থ নহে। কারণ মনকে বিভ্ু বলিয়! স্বীকার করিলে বিভুপদার্থ 

আত্মার সহিত মনের সংযোগ হইবে না। যেহেতু উক্তসংযোগ হইতে হইলে 
সংযুজ্যমান দ্রব্যদুইটিয় উভয়ের বা অন্যতরের ক্রিয়া! অপেক্ষিত, কিন্তু বিভুদ্রবে) 

মনোনিরপণম ১ 



ক্রিয়া থাকে না। মৃর্তদ্রবে)ই ক্রিয়া থাকে? জ্ঞানের অযৌগপদ/ই মনের 
বিত্বৃত্বের বাধক । আত্মাও মনে ক্রিয়াজন্য সংযোগ হয় না। অথচ জ্ঞানের 
উৎপত্তির প্রতি আত্মমনঃসংষোগ অসমকাম্সিকারণ হয়। এই আত্মমন$- 

সংযোগের উপপত্তির জন্য মনকে বিভু না বলিয়! অপু বল। হইক়্াছে। মন 

যখন পুরীতৎনাড়ীব্যতিরিক্ত শরীরদেশে আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তখন 

আত্মমনঃসংযোগ ভ্ঞানসামান্যের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় ॥। মন যখন 

পুরীততনাড়ীতে প্রবেশ করে, তখন স্ৃযৃপ্তি হয়, সেই সুযৃপ্তিকালে আত্মার 
সহিত মনের সংযোগ হয় না বলিয়! কোন জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজনু) 

মন অপু বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছে । মন ষখন পুরীতংনাড়ীতে প্রবেশ করে, 

তখন নৃমুপ্তি হয়, এবং মন যখন পুরীতৎনাড়ী হইতে বহির্গত হয় তখন জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, ইহার দ্বার! মনের অনৃত্ব সিদ্ধ হইল ॥ ৮৫ ॥ 

হুহানী ক্দসাম' ললীনিষনবিত্তুলান্-_আঙ্বানকাহুলি | হবীল মললিসলাজ 

হহালম্। নখাছি-প্ব্ভাহ্ানূন্তাহঃ অক্তততান্ত; অন্যভাহবানুক্াহ্লান্ সথাঙ্ঘাহ্ান্- 
জ্রাহনবহ্ত্িবুমানন দলঘ: ক্বঘত্রজিভ্ি: । লন্মত ভুঃ্বাহ্াহান্জ্ঞাহাঘালগি জ্বাল 

হালিতস্তুহিজি লাভমমূ। ভাঘলাইিকভখীন লাহোঘকবজাহালক্কাং্কবঘালঘা ভি: | ঘৃ 

স্তব্বাহীলানবললাতি-ক্রাব্জা-অযীবাসবযলঘা ললজঃ িভ্ভিনাঁজুজ্যা । লঙ্গ মনভীভ্যুল 

সলাঘানান্ব__-অমীবণহাহিলি । স্বানালান্লাস্তুম্-হাঘলাহীনালযীবঘন্বসিক্চন্কাভীলুঘভিনা- 
হ্বীব্রবুলন্ববিভ্রমূ। লঙ্গ নানন্লিআাতাঁ অন্সতি নিমঘন্ল্লিক্ক্ব যন্জকব্রল্মা কিনল্িতিত 

স্বানভ্রুন্যাহাব, ঘহুবচবল্নান্সনইহবালি নীন্ঘত্বব লল্নন: । লল্ননঘী পিখুতন ন্বাচিল- 

ঘান নল জঙ্মত্র্ীলি ল শিবু: মল: | লন্ম লহানীলহচ্তুনিহীমীত্নী ঘক্ষনিভ্কন্রাইন জ্- 

হ্বানপিজ্ত্র হুনি ভাভ্যম্। লখানলনি ন্নস্কযাবীলানন্যক্ষগ্ুরলাঘদী: | ল ন্ব হ্বীর্ঘ- 

হাচ্ুভীলহাত্যান্থী নালাতনানমাজত্ব ক্ষধনক্ষবা লাদল্িঘজল্যঞস্জানলিলি ন্বান্যমূ ॥ 

মনভীওলিভাঘলাহ ল্ভিলিলানলিহযজ্লল্ঘাব্ লানাহ্ালীনঘতী: | ওন্ঘজহানদসহাহি- 
ন্রহ যীবাণভ্যসত্মঘভ্ সান্লচলাল্। ল ন্ব নল: অস্তীন্বলিক্কাহাহাভিকলান্বলআীদঘজিহিলি 

মাক্ষমূ। নালাবব- -নল্লাহাহিজ্রল্ঘনী বাহবান্, ভাঘন্রান্ নিহনযন্তীলাহুকজনকন 
মলঘ্ব: কতঘনাহিলি ধন: 1৫৬ 

. সুজি হজ্যণহাখী ভ্যাহমাল: ॥ 
গ্রন্থকার আটটি দ্রব্য নিরূপণ করিয়া সম্প্রতি নবম দ্রব্য মন নিরূপণ 

করিতেছেন--“সাক্ষাংকার” ইত্যাদি গ্রন্থ স্বারা। সুখদুঃখাদির মানসপ্রত্যক্ষের 

করণ ইত্ত্রিয়ই মন নামে অভিহিও হয়, মনের এই লক্ষণের দ্বার! মনেতে প্রমাণ 
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প্রদণিত হইল । প্রমাণের পরিচয় বা আকার গ্রন্থকার বঙগিতেছেন_ “সৃখ- 
সাক্ষাংকারঃ সকরণকঃ জন্যসাক্ষাংকারত্বাং চাক্ষুষসীক্ষাংকারবং” অর্থাং 

চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ যেমন জন্তপ্রত্ক্ষহেত সকরণক অর্থাৎ চক্ষ্ারাদি করণ বলিয়া 

গণ্য হয়, সেইরূপ মুখাদিপ্রত্যক্ষ জন্যপ্রতাক্ষ বলিয়া সকরণক অর্থাং কোন 

করণজন্য হয় এই অনুমান প্রমাণদ্বার মনের করণত্বসিদ্ধি হয়। যদি বল 

প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান সকরণক ব1 করণজন্য বলিয়। স্বীকৃত হইলে সুখছঃখাদির 

প্রত্যক্ষাত্ক জ্ঞান সমূহের পৃথক্ পৃথক ভাবে করণের আবশ্যক হওয়ায় মনের 

বন্ুত্ব কল্পিত হউকৃ অর্থাৎ মন্তরকে বেদনা, পাদে বহিন্দাহজন্য জ্বালা, বক্ষে 

শৈত্য এইভাবে প্রতি আত্মাতে জ্ঞানসমৃহের বা অনুভবসমূহের যৌগপদ্য 
অনুভূত হয়, মনের বন্ুত্ব ব্যতীত উক্ত জ্ঞানসমূহ সমৃৎপন্ন হইতে পারে না, 

অতএব মনের বন্ুত্ব কল্পিত হউক । এইরূপ আপত্তি করিতে পার না। 

লাঘববশতঃ পূর্বেবোক্ত অনুমান প্রমাণের দ্বার! জন্য সকল প্রত্যক্ষাত্বক জ্ঞানের 
করণত্বরূপে একটি মনের সিদ্ধি হয়, মনের বন্ুত্ব কল্পনে গৌরব দোষ হয় । 

ভাঁবকাধ্য অসমবায়িকারণজন্য হয় ইহাই নিয়ম । সুখছুঃখাদির অসমবায়ি- 

কারণ আত্মমনঃসংযোগের আশ্রয়রূপেও মন সিদ্ধ হয়। “সুখাদিকং 

অসমবায়িকারণীভূতাত্মমনঃ সংযোগজন্যং ভাবকার্য্যত্বাং ঘটবং” ইত্যাকারক 

অনুমানের দ্বার অসমবায্িকারণ আত্মমনঃসংযোগের সিদ্ধি হইলে আত্মমনঃ- 

সংযোগ নামক অসমবায়িকারণের আশ্রয় মনেরও সিদ্ধি হইল ইহা বোঁধিত 

হয়। মনের অথুত্বে প্রমাণ দেখাইতেছেন__“অযৌগপদ্যা্” ইত্যাদি গ্রন্থের 
দ্বারা। মন অণুপরিমাণ বলিয়াই চাক্ষুষ রাসনাদি জ্ঞানসমূহের অযৌগপদ্য 
অর্থাৎ এককালে যুগপৎ উৎপত্তি হয় না ইহা অনুভব সিদ্ধ। যেখানে চক্ষু, 

কর্ণ, নাসিক, রসন। ও ত্বক এই সকল ইন্ট্রিয়ের সহিত উহাদের গ্রাহ্যবিষয়ের 

সন্নিকর্ষ একই সময়ে হইলেও যে ইন্দ্রিয়ের সহিত যাহার মনের সংযোগ হইবে, 

সেই ইন্দ্রিয় দ্বারা তদ্গ্রাহ্য বিষয়কজ্ঞান উৎপন্ন হয়। আর যে ইন্দ্রিয়ের 

সহিত যাহার মনের সংযে?গ হয় না, সেই ইন্ত্রিয় দ্বারা তদ্গ্রাহ্যবিষয়ক জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় না, তাহাই মন নামে অভিহিত হয়। যদি মন বিভব অর্থাৎ ব্যাপক 

বা পরমমহৎ পরিমাণবিশিষ্ট বলিয়] স্বীকৃত হইলে এককালে যুগপৎ চক্ষুরাদি 

শীচটি ইত্্িয়ের সহিত মনের অসন্নিধান সম্ভব হইত না৷ অর্থাৎ এককালে যুগপৎ 

চক্ষ্ষরাদি ইন্দ্রিয় সমূহের সহিত মনের সন্নিধান হয় না বলিয়। মনঃ বিভব নহে। 

এবং জ্ঞানের অযোৌগপদ্যই মনের বিত্বৃত্বে বাধক। এবং মন যদি বিভব পদার্থ 

মনোনিরূপশম্্ ৩২৭ 



বলিয়। স্বীকৃত হয়, তাহ! হইলে আত্মার সহিত তাদ্ুশ মনের সংযোগ কদাপি 

হইবে না। যেহেতু আত্ম! বিভু, মনও বিভু, উভয় বিভৃপদার্থের সংযোগ 
হয় না, কারণ সংযোগ হইতে হইলে সংযুজ্যমান্ ছুইটি দ্রব্যের উভয়ে বা 
অন্যতরে ক্রিয়! অপেক্ষিত হয়। বিভুদ্রব্যে ক্রিয়া থাকে না। অতএব 
আত্মমনঃসংযোগের উপপত্তির জন্য মনঃ বিত্ত বলিয়। স্বীকৃত হয় না। কিন্তু অগ্র 
বলিয়া! কথিত হয়। বিভ্শব্দের অর্থ ব্যাপক বা পরমমহৎ পরিমাঁণবিশিষ । 
আর সকল মূর্ত পদার্থেই সংষোগ থাকে । যদি বল ইন্দ্রিয়ের সহিত মনের 
সম্বন্ধকালে অদৃষ বিশেষরূপ-উদ্বোধকের বিলম্ববশতঃই অপর ইন্ড্রিয়জন্বয 

জ্ঞানের বিলম্ব হয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ দৃষহেতু সত্বেও 

অদৃষ্টবিলম্ববশতঃ কাধ্যের বিলম্বত্ব স্বীকারে চক্ষুরাদি ইন্ড্রিয়সমূহেরও অকল্পনা- 

পত্তি। অদৃষ্টবিশেষরূপ উদ্বোধকজ্ঞানের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হইলে 

চক্ষুরাদি ইন্ত্রিয়সমূহের জ্ঞানের প্রতি কারণত্বকল্পন] অনাবশ্যক হইয়া পড়ে। 

যদি বল দীর্ঘশঙ্কুলী অর্থাং পিষ্টকবিশেষ ভক্ষণকালে অনেকবিষয়ে মনোযোশ- 

দানকারী সকলব্যক্তির কীভাবে একসময়ে অনেক ইন্ড্রিয়দ্বারা যুগপৎ অনেক 

জ্ঞান উৎপন্ন হয়? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু যেমন পদ্মের শত- 

পত্রভেদস্থলে পত্রগুলির ভেদবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্ষপুগগত ব্যবচ্ছেদ ব' 

ব্যবধান থাকিলেও ঝটিতিকাধ্য সম্পন্ন হওয়ায় যৌগপদ্যের ভ্রমাত্মক বোধ 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ মনের অতিলাঘববশতঃ ক্ষণিকের মধ্যে চাক্ষুষ, রাসন, 

স্পার্শন প্রভৃতি অনেক ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হওয়ায় অনেক বিষয়কজ্ঞান 

ক্রমিক হইলেও যৌগপদ্য বলিয়! প্রতিভাত হয়। যদি বল ষেস্থানে বা ষে 
সময়ে মন সঙ্কুচিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় সমুহের সহিত মনের 

সম্বন্ধ স্থাপিত না হওয়ায় অনেক বিষয়ক জ্ঞান মুগপদ্ উৎপন্ন হয়না । কিন্ত 

একটি ইন্জ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগসম্বন্ধ থাকায় একটি মাত্র জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। আর যে সময়ে মন বিকসিত থাকে, সেই সময়ে চক্ষুরাদি নান। 
ইন্ড্রিয়ের সহিত যুগপৎ মনের সংযোগ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় জ্ঞানসমুহের 

যৌগপদ্যভাবে তপতি হয়। এইরূপে অযৌগপদ্য ও যৌগপদ্য এই উভয় 

প্রকারে জ্ঞানের উৎপত্তি পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ কথ! বলিতে পার না। 

মনের ক্রুতগর্তি ধারণার অতীত । শরীরের মধ্যে এপ দ্রুতগভিবশতঃ প্রতীত 
হয় যে যেন মন একই সঙ্গে- _যুগপং চক্ষুরাদি অনেক ইন্ড্রিয়ের সহিত সংযুক্ত 
হইয়াছে । তাহার ফলে উক্ত ইন্ত্রিয়সমূহের স্ব-স্ব-গ্রাহাবিষয়ক-জ্ঞানসমূহ একই 
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ক্ষণে উৎপন্ন হইতেছে । কিন্ত বস্ততঠপক্ষে তাহ] হয় না । মন অতি ভক্রতগতিশীজ 

হইলেও চক্ষরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত মনের সংযোগ ক্রমশঃই হয় এবং এ 
সংযোগের ক্রমিকভায় সেই জ্ঞাত! ব্যক্তির প্রবণভাই কারণ । ইঞ্ত্রিয়গুলির 

সহিত ক্রমশঃ মনের সংযোগ হওয়ায় সমস্ত জ্ঞানও ক্রমশই উৎপন্ন হয়। 

ক্ষণবিলম্বে, অব্যবধানে সকল জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ায় এবং এ ক্ষণ প্রত্যক্ষগোচর 

না হওয়ায় জ্ঞানসম্ুহের উৎপত্তিতে যৌগপদ্য ভ্রম হয়। মনের অতিক্রত- 
গমনই এ ভ্রমের কারণ । একশত পদ্লপত্র ষদি তীক্ষ সৃচ দ্বার! বিদ্ধ হয়, তখন 
মনে হয় যেন একই ক্ষণে যুগপৎ বিদ্ধ হইল । কিন্তু বস্ততঃ বা বস্তস্থিতি অবধান 

করিলে বোধিত হুয় ঘষে একটিপ় পরই একটি বিদ্ধ হইয়াছে । কিন্তু এই ক্রম 

আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। অতএব জ্ঞান অযৌগপদ্যই হয়, 
জ্ঞানের যৌগপদ্যপ্রত্ীতি ভ্রম বলিয়া স্বীকৃত হয্স । বিশ্বনাথ বলিতেছেন-_মনের 

অনেক অবয়ব ও তাহাদের বিনাশ প্রভৃতি গৌরব হয় বলিয়া! লাঘববশতঃ মন 

নিরবয়ব ও অথুস্বরূপ বলিয়া স্বীকৃত বা কল্পিত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে 

আত্মার মত মনও নিরবয়ব এবং নিত্যদ্রব্য । জ্ঞানের অযেগপদ্যদ্বারা যেমন 

মনের অথৃত্ব সিদ্ধি হয়, সেইরূপ জ্ঞানের অযৌগপদ্যই মনের বিভ্ৃত্বের বাধক। 
মনের পরিচয় সংক্ষিপ্তভাবে প্রদশিত হইল ॥ ৮৫ | 

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে দ্রব্যপদার্থের সবিশদ বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হইল ॥ 

মনোনিরপণম্ ৬২৯ 
২১ কে) 



অ্ ঘুঘালিভবণামূ। 

জঘ দল্যালিরা ঝা লিখুতা লিচিক্ষসা মুলা: | 
ভঘ হয: জহামল্নী অহক্ৰনঘবন্ন্ষমূ।।৫ৎ।। 

নী যুহ্্ন জিনম্ব বনী দুল'যুগা অমী । 
অজানা মাবলান্ব হাতী বুসাহুযীগি ল ৫৩।। 
হবওমুল'ঘৃসা: বল্ল বিভ্তু্তি: ববিক্ষীজিলা: | 
বহসাহিস্র নিলাযাল্ত তমধনা যূলী দল: 14৫ 
অ্ীশন্ব নিলালগ্র অভ্তসা ভিব্লাহিকাহলঘা | 

নরিঘৃশন্ুতলাহন: হন্তইবনক্ধাস্সিলা বুল: 14২ 

বিশ্বনাথ দ্রব্যপদার্থ নিরূপণ করিয়। গুণপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন-- 

“অথ ড্রব্যাত্রিত1” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অথ--তাহার পর অর্থাৎ প্রথম পদার্থ 

দ্রব্য নিরূপণ করিয়। দ্বিতীয় পদার্থ দ্রব্যাশ্রিত গুণের লক্ষণ ও তাহার বিভাগাদি 
পরিচয়ের বিষয় বজিতেছেন। দ্রব্য শবটি যেমন পারিভাষিক তেমনি গুণ 

শবটিও পারিভাষিক। বৈশেষিকসম্মতগুণের সংখ্যা চব্বিশটি। যদিও 

বৈশেষিকসৃত্রে গুরুত্ব ও দ্রবত্বাদি সাতটি গুণের বিষয় কথিত হয় নাই, তথাপি 

এ সৃত্রগুলির মধ্যে নান প্রসঙ্গে উক্ত সাতটি গুণের কথ! অভিহিত বা বণিত 

হইয়াছে । গুণসমূহ দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে বলিয়া গুণ পদার্থকে 
দ্রব্যাশ্রিত বল। হয়। কিন্ত সকল গুণ সকল দ্রব্যে থাকে না!। যেমন 

পৃথিবীতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ থাকে, কিন্তু উক্ত রূপাদিগুপচতুষ্টয় আত্মাতে 

থাকে না। আত্মাতে জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ।, দেষ, প্রত, ধন্ম, অধর্ম ও ভাবনা 

গুণ থাকে । কিন্ত পৃথিবীতে এ গুপসমূহ থাকে না) কোন্ গুণ কোন্ দ্রব্যে 

থাকে, সে কথা সাধর্্য-বৈধর্ম্য প্রকরণে পূর্বের বল! হইয়াছে । যেমন গুণ 

পদার্থে গুণ'ও ক্রিয়। থাকে না, সেইরূপ গুণ ও কর্মে সামান্য, বিশেষ, সমবায় 

ও অভাব থাকে না, এই সকল গুণ ও কর্মকে যেমন নিগুণ ও নিক্ক্রিয় বল। 

হয়, সেইরূপ সামান্তাদি পদার্থও নিগু+৭ এবং নিক্ক্রিয় বলিয়া! অভিহিত হয় । 

এ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবল্সী 



“দ্রব্যকম্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুপঃ” এইটি গুণের লক্ষণ _ 71362010102. 

ষে পদার্থট দ্রব্য ও কর্ম হইতে ভিন্ন হইয়1 জাতিবিশিষ্ট হয়, সেই পদার্থটি গুণ 

বলিয়া কথিত হয় । গুণ লক্ষণটি এইভাবে কথিত হওয়ায় গুণের লক্ষণ হইতে 

দ্রব্য ও কম্ম পরিত্যক্ত হইল এবং “জাতিবিশিষ্$” এই কথ! বলায় সায়া, 

বিশেষ, সমবায় ও অভাব পরিত্যক্ত হইল। উক্ত গুপলক্ষণে “ত্রব্যকর্মমভিন্নঙ্কে 

সতি” এই সত্যন্তদল নিবেশ করায় উক্ত লক্ষণটি ভেদাভেদ ঘটিত হওয়ায় 

গৌরবদোষ হয়। লঘু লক্ষণ__“গুপত্বজাতিমান্ গুণ£” গুণত্বজাতিবিশিষ্ট 
পদার্থই গুণ বলিয়া! অভিহিত হয । গুণত্বজজাতি সকল গুণে থাকে এবং গুণ 

ভিন্ন পদার্থে গুণত্বজাতি থাকে না! । গুণনিষ্ঠাসমবায়িকারণতার অবচ্ছেদকরূপে 
গুণত্বজাতিসিদ্ধ হয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব, গুরুত্ব, স্রেহ 

ও বেগ এই গুণসমূহ মৃর্দ্রব্যে অর্থাং ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মনে 
থাকে ধলিয়! এ গুণগুলি মূর্তগুণ বলিয়। অভিহিত হয় । ধর্ম, অধর্মা, ভাবনা, 

শব্দ, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ত এই সকল গুণ অমূর্ত পদার্থে অর্থাৎ 

আত্মা ও আকাশে থাকে বলিয়! এ সকল গুণ অমৃূত্তগুণ বলিয়। অভিহিত বা 
কীন্তিত হয় । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথথকৃত্, সংযোগ ও বিভাগ এই সকল গুণ 

মূর্ত ও অমূর্ত এই উভয়বিধ দ্রব্যে অর্থাং পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, 
কাল, দিক্ ও মনে থাকে বলিয়] উক্ত গুণসমূহ মূর্ত ও অমূর্ভ গুণ বলিয়া 
কথিত। সংধোগ, বিভাগ, দ্বিত্বাদিসংখ্যা ও দ্বিপৃথকৃতাদি গুণগুলি অনেক 

দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়' থাকে । অর্থাধ সংযোগ ও বিভাঙ্গ নয়টি ভ্রব্যেই 

থাকে । দ্বিত্বাদিসংখ্যা উক্ত নয়টি, দ্রব্যের মধ্যে প্রকরণানুসারে সেই সেই 
দুইটি দ্রব্যে থাকে । এবং ত্রিত্ব ও চতুষ্বাদি-সংখ্য। প্রকরণানুসারে সেই সেই 
দ্রবাত্রয় ও দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে । এইভাবে সর্বত্র বুঝিতে হইবে। 

যেমন গুণের আশ্রয়ভূতপদার্থ দ্রব্য হয়, সেইরূপ গুণের আশ্রয় গুণও হয়। 

যেমন “একটি রূপ” এই কথা বলিলে রূপে একত্ব সংখ্যা আছে এইরূপ বোধিত 

হয়, সতরাং “গুপবস্তবং দ্রন্যত্বং” এই লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। গুণে গুপ 

একার্থ সমবায় সম্বন্ধে থাকে । তথাপি গুণ বৃত্তিগুণ এইরূপ স্বীকার করিলে 

অনবস্থাদোষ হয় এবং গুণবৃতিগুণ একথা স্বীকৃত হইলে আশ্রয়ত্বৃতগুণকে 
আশ্রিত গুণের সমবায়িকারণ বলিয় স্বীকার করিতে হয়। ভ্রব্যই সমবায়ি- 

কারণ বলিয়। গণ্য হয়, অন্য পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না। অতএব আশ্রয়তৃত 

গুপকে সমবার়িকারণ বলিয়। স্বীকার করিলে উক্ত গুধকে দ্রব্য বলিয়। স্বীকার 

গুগনিরূপণম্ ৩৩১ 



করিতে হয়। এই সকল আপত্তির জন্য গুণবৃত্তিগুণ একথা স্বীকৃত হয় না। 

গুণ কেবল্গ ভ্রব্যেই থাকে ॥ ৮৬৮৯ ।. 

সত্য লিকত্য যুজান্ নিঘঘলি-_অশরব্বাহিনা । যুজংল জাতী ক্কি নানলিলিবন্, ল্য 
জ্ল্সক্দিল্ন ভ্বান্বাল্যললি ঘা ভ্ঞাহআলা, ঘাক্িস্িতুদালিন্চিল্লা, লিহমক্ভিিললজ্ঞাংআলাঘা 

ভান্বমঘাব। ল হি কণতাহিক আলা লা লঙ্গানভষ্টহিজ্ঞা, ল্নুলালিবিকিইহান্ৃতিরআানূ। 
ভানহন্বতুনি হাত্ন্তুনতর চ্িত্থিহ আাভ্যমূ, ইন মুখতত্রনিলি। নল্যাগিলাহলি। অন্মঘি 

নভ্যানিলত্ষ ন ভহাগনূ, ভুনঘাতলিন্যাণ্ে কখাঘি লচ্ঘত-ল্যাক্ষলালনষ্টহ্ক্ক- 
অ্লামিজজালিনত্র লহ্খ: | অন্রলিষ্ইিযুতজত্ লম্মতম্রজ্নাঘজ্ঞলানক্উহ্কী লন্রতা ন্ব 

যুগানালিলি | নভ্যত কল লা ল হল্যলজ্যাদন্ছনানভষ্টহ্কঁ, বাধানানী অভ্যকচমজীহ- 
আাহ্রান। আতহত্র্ম বালালযআহিক্ মরা ন জালিহিলি লহ্ল্যুহা: । নিযু'জাহুলি। 

যদি লিতু আত ভজনাহাতদি লরধানণি জাদাল্যঘতবলি জঙকনল্যিতন ন্ব আনি লিযু্ঘাত 

শ্রীষ্ঘমূ। জাব্াহীনাঁ ন জানাল্মলত্ জী ল কজমাল্যিঅমূ, লল্যভ্য নল লিযু'আক্ত্রলিলি 
অঙ্গ লানিজ্যাদি: | লিঙিঙ্গবা হলি হ্তস্ধণজ্কখলম্, লন্তু ভহাঘামূ, বাবানাভ্াশ্রলিভ্ঘাচবঃ | 

কঘদিলি। বা হুলি। লঈবীল ভিএলিভঘানজ্জীওম্ঘুঘবহাণীয: | মৃীযু্া হলি। অনূর্ীন্ত ল 

অন্জা হর: । ভহাগন্তু লানহ্ল্যাল্যলূ হ্ন্রলক্স$দি। অমূর্ধাুা হুলি। ূীন্ত ল 

মর্ল্ন হত: | ভতবনালিলি ৷ লৃনির্িযুতা হত্মশ্ব: ॥4হ-০০॥ অনন্কা্সিলা হুলি | 

অঁঘীব-বিনাবা-ল্লিমাহীনি লিন্কর্লীনি। লিনন-্ন্তুচ্তাহিক * লি-্বন্তবাবিন্লীলি 

নীচযম্ ।॥৫ৎ॥ 
গ্রন্থকার দ্রব্যনিরূপণ করিয়। গুপনিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন--“অথ” 

ইত্যাদি গ্রন্থঘ্বার।। যদি বল গুণ ও গুণতব এই দৃইটিই সিদ্ধ বস্ত, কেবল গুণত্ব- 

জাতিবিষয়ে সংশয় আছে। সংশয়ের কারণ হইল মীমাংসকদের মধ্যে এক 

সম্প্রদায় বলেন--“গোৌঃ” এই পদের দ্বারা আকৃতি বোধিত হয়। গরুর 

অবয্নবসংম্থানই আকৃতি বলিয়া! কথিত । আকৃতি দ্বারাই জানিতে পারা যায় 

যে এই প্রাণীটি গরু না অশ্ব । যেব্যক্তি গো ও অশ্থের আকৃতির ভেদ জানে 

না, সেই ব্যক্তি কখনই বুঝিতে বা জানিতে পারিবে না যে--এইটি গে! না 

এইটি অশ্থ ॥ গৌঃ এই শব শ্রবণ করিয়! শ্রোতার অন্তরে গরুর আকৃতিই স্মতি- 

বূপে জাগরিত ছিয় ॥ অতএব আকৃতিই “গৌঃ” পদের অর্থ । তথাপি গোত্ব- 

স্বাতিকে গে শবের অর্থ বলিয়। স্বীকার করিলে লাঘব হয় । গরুর আকৃতি- 

জ্ঞান প্রকারাস্তরেও উৎপন্ন হইতে পারে বলিয়! আকৃতিকে গো শব্দের অর্থ 
বঙ্গিবার প্রয়োজন নাই । 

৩৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



গ্রন্থকার গুপত্ব জাতি বিষয়ে প্রমাণ দেখাইতেছেন-দ্রব্য ও কর্ণ ভিন্ন 

হইল! জাতিবিশিষ্ট যে পদার্থ, সেই পদার্থ বৃত্তি যে কারণত1 আছে, সেই 

কারণত1 কোন ধন্ম দ্বারা অবছিন্ন (16161101750 বা 1.10)16650) বলিতে 

হইবে। যেহেতু নিরবচ্ছিন্ন কারণতা স্বীকার কন্রিলে কারণত] লক্ষণের অসম্ভব 

দোষ হয়। এবং কারণতার নিরবচ্ছিন্নত্ব স্বীকারে কাধ্যত্বাবচ্ছিল্নের নিয় ত- 

কারণের অনিয়ম্যত্বাপতি । যথ। দ্রব্যারস্ত কাধ্যের অব্যবহিত প্রাকৃক্ষণে, 

দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবীয় প্রতিযোশিতার অনবচ্ছেদ কধর্মবিশিষ্টবূপ 

কারণের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজন। কারণের লক্ষণটি এইভাবে না বলিয়। 

দ্রব্যাধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগী পদার্থই কাধ্যের প্রতি কারণরূপে 

স্বীকৃত হইলে ঘটসামান্তের প্রতি দগ্ডসামান্থ কারণ ইত্যাদিস্থলে ঘটারস্তের 

অব্যবহিত পুর্ববক্ষণে ঘটাধিকরণে বর্তমান অভাবপদদ্বারা কোন একটি বিশেষ 

ঘটাধিকরণে বর্তমান কোন একটি বিশেষ দণ্ডাভাব গৃহীত হয়, অপর সকল দণ্ড 

উক্ত অভাবের প্রতিযোগী হয় । এইভাবে চালুনীন্ত।য়ে সকল দণ্ডই ঘট।ধিকরণে 

বর্তমান অভাবের প্রতিযোগী হয় ; কিন্তু অপ্রতিযোগী ন]। হওয়ায় ঘটের প্রতি 

দণ্ডের কারণত্বানুপপতিরূপ অসম্ভব দোষ হয়। এইজন্য কারণের লক্ষণে 

“অপ্রতিযষোগী” এই অংশ নিবেশ ন1 করিয়। তাদৃশ প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক 

ধন্মবত্বরূপে কারণের লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে । এখানে দণ্ডত্ব হইল 

ঘটনিষ্ঠকার্ম্যতানিরূপিত দণুনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম । এইভাবে সর্ববঞ্জই 

কারণত। কোন একটি ধর্মের দ্বার! অবচ্ছিম্ন হয় । নিরবচ্ছিন্নকারণত্বস্বীকারে 

কারণত। লক্ষণের অসম্ভব দোষ হয়। অন্যনানতিরিক্তদেশস্থা *্ব ধর্ম অবচ্ছেদক 

বলিয়! পরিগণিত হয় । বূপত্বাদি রূপাপিবৃতিত্বরূপে নৃযুনদেশবৃত্তি করে বলিয়। 

গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদক ধর্ম হয় না। এবং সত্তাও গুণনিষ্ঠকারণতার 

অবচ্ছেদকরূপে গণ্য হয় না, যেহেতু সত্তা দ্রব্য-কম্মবৃতিত্বরূপে অধিকদেশে 

বর্তমান করে বা থাকে । অতএব চব্বিশটি গুণে অনুগত বর্তমান কোন একটি 

ধন গুণনিষ্ঠকারণতার অবচ্ছেদকরূপে স্বীকৃত হয়, অনুগত তাদুশ ধর্মই হইল 

গুণত্ব। দ্রব্যাশ্রিত। ইতি । যদিও যে পদার্থটি ভ্রবে) থাকে, তাহাকে গুণপদ্থ 

বল! হয় না। কারণ কন্ম এবং জাতি ও দ্রব্যে থাকে বলিয়। উক্ত গুণ লক্ষখের 

কর্ম ও জাতিতে অতিব্যাপ্তি হয় । তথাপি দ্রব্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক অর্থাং 

দ্রব্ত্ব সমানাধিকরপীভূতাত্যস্তাভাবীয় প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সতা- 

ভিন্নগুণত্বজাতি, তাদৃশজাতিমত্ত্র বা গুপত্ববস্বই দ্রব্যাশ্রিতত্বশব্দের পারিভাষিক 

গুণনিরূপপম্ ৩৩৩ 



অর্থ বিবক্ষিত। দ্রব্ত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম হইল গুপত্ব, গুণত্ববন্থ সকল 

গুণে ধাকে বলিয্ল! গুণলক্ষণের সঙ্গতি হইল । এখানে গুণত সমবায় সম্বন্ধে 

দ্রব্ত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মরূপে গৃহীত হইবে । যদি সকল দ্রব্ত্বাধিকরশে 
সমবায়সন্বদ্ধে দ্রব্য থাকিত, তাহা হইলে দ্রব্য, দ্রব্যতবাপর হইত এবং তাদুশ- 

ব্যাপকতাবচ্ছেদক দ্রব্যত্ধ হইতে পারিত। কিন্ত দ্রব্যতীধিকরণে আকাশ, কাল, 

আত্মা ও দিকে সমবায় সম্বন্ধে কোন দ্রব্য থাকে না বলিয়। ভ্রব্য যেমন দ্রব্যত্বের 

ব্যাপক হয় না, সেইরূপ দ্রব্যত্বও প্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদকধর্ম হয় না, যেহেতু 

দ্রব্ত্বাধিকরণে আকাশাদিতে সমবায়েন দ্রব্যং নাস্তি। কর্ম নাস্তি 

ইত্যাকারক অভাবীয় প্রতিযোপিতাবচ্ছেদক দ্রব্ত্ব ও কর্খ্ত্ব হয়, 

অনবচ্ছেদক হয় না। এই নিমিত্ত বিশ্বনাথ বলিতেছেন-দ্রব্যত্ব ও কর্খত্ব 

দ্রব্যত্বব্যাপকতাবচ্ছেদক ধন্ম হয় না, যেহেতৃ গগন, কাল, দিক্ ও আত্মাতে 
সমবায়সন্বদ্ধষে কোন দ্রব্য এবং কোন কর্ম থাকে না। স্বত্ব-এর ব্যাপক হয় 

এই নিয়মানৃসারে দ্রব্যত্বের ব্যাপক দ্রব্যত্ব হয়, সৃতরাং দ্রব্যত্ ব্যাপকতাবচ্ছেদক 

হইল দ্রব্যত্বত্ব, এবং সামান্থা দ্রব্যত্বের ব্যপক বলিয়। দ্রব্যত্বব্যপকতাবচ্ছেদক 

সামান্যতাদি । কিন্ত দ্রব্যত্বত্ব ও সামান্বত্বাদি জাতি নহে বলিয়া তাদৃশজাতি মত্ত 

পদের দ্বার] দ্রব্যত্ব ও সামান্যাদি গৃহীত হইল না । সুতরাং দ্রব্যত্ধে ও সামান্তা- 

দিতে উক্ত পারিভাষিকগুপলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না? নিগুএণা ইতি। 

যদিও গুণশুন্যত্ব কর্ম, সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাবে থাকে । তথাপি 

সামাম্ববিশিষ্ট হইয়1 কর্মভিন্ন যে গুণশৃন্য তাদৃশ গুণশৃন্তত্বই নিগুত্বপদের 
বিবক্ষিত অর্থ । সামান্য, সমবায়, বিশেষ ও অভাব সামান্যবিশিষ্ট নহে, এবং 

কর্মে কর্ম ভিন্নত্ব থাকে না৷ এবং দ্রব্যে গুণশুন্যত্ব থাকে না। সুতরাং দ্রব্যে ও 
কন্ম প্রভৃতিতে উক্ত পারিভাষিক নিগু“ণরূপ গুণলক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। 

“নিক্ষিয়াগুণাঃ” এখানে নিজ্ত্িয় পদটি গুণের স্বরূপবাচক, লক্ষণের ঘটক নহে। 

নিষ্ক্রিয় অর্থাং ক্রিয়াশুন্ত । ক্তিয়াশূহ্যত্বই গুণ এইরূপ গুপলক্ষণ স্বীকৃত হইলে 

আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয়। বেগইতি। বেগ শবের 

দ্বারা স্থিতিস্থাপৃক-সংস্কারও উপলক্ষণ করিতে হইবে । মূর্তগুণাইতি। মূর্ত 
শব্দের অর্থ অপকৃষপরিমাণবিশিষট ॥ অপকৃষ্ট শবের অর্থ ক্ষুদ্র । রূপ, রস, 

গান্ধ, স্পর্শ, পরত্ব, অপরত্ব, গুরুত্ব, স্নেহ ও বেগ অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই 

গুপসমূহ মৃত্তপদার্থে-_ক্ষিতি, জঙগ, তেজঃ, বায়ু ও মন এইসকল মৃর্ড দ্রব্যে থাকে 

বলিয়৷ ইহাদিগকে যৃর্তগুণ বলে। এই মূর্তগুণসমূহ, আকাশ, কাল, দিকৃ ও 

৩৩৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



আত্ম! এই অমূত্তদ্রব্যে থাঁকে না। সুতরাং যে গুণগুলি অমূর্ত প্রব্যে থাকে না 
সেইসকল গুণ মূর্তগুণ বলিয়া! কথিত এবং ঘেসকল গুণ মূর্ভদ্রব্যে থাকে না সেই 

সকল গুণ অমূর্ভ গুণ বলিয়া অভিহিত হয় ! উভজ়্েবামিতি । সংখ্যা, পরিমাণ, 
পৃথকৃত্ব, সংঘোষ্ধ ও বিভাগ এই গুণসমৃহ মূর্ত ও অস্থৃর্ভ উভয়বিধ ভ্রব্যেই 

থাকে 8৮৬-৮৮। অনেকাশ্রিত। ইতি ! সংযোগ, বিভাগ, দ্িতাদি সংখ্যা এই 

গুণসমূহ দুইটি দ্রব্যে থাকে । ত্রিত্ব তিনটি পদার্থে এবং চতুষ্টাদি চার প্রভৃতি 

পদার্থে থাকে 1৮৯॥ 

অব: হীঘা মুলা: অ্ব মবা হ্বকস্থলন: | 

শ্পাহিঘত্ক্ষ আহাল্তা: বল: আাজিত্তিক্ীলন: |1২০।। 
আ্-লানলা-হান্ছা অমী নহীষিল্কামু্া:। 
অঁভনাহিঘংনাল্বী ভনীগ্বাজিভিক্ঘা 1২$|| 

বৃহতন-ননী জামাল্সযূধা হেন সন্কীজিবা:। 

অতনাহিত্বহকনাল্বী হল লই হন ন।।২২॥ 

ঘি লু ভ্রীল্দি-সসাস্া ; অথ শনআাল্ব-হাভন্কাঃ | 
নাই ঈকঈল্লিষ-াইতা ; মৃহলাভ্-লানলা: |1২ই॥। 
আবীল্লিযা, নিমূলাল্তু ই জৃলহীমিক্কাযূগা: | 
সন্কাং-মুত্ীব্ঘল্লা ত্বত্ত অহিন্ধীভিতা: 01৮ 
অনান্ধআাব্ু জহাল্তা ্লনত্লক্্ৰ অশানিনসূ। 
ব-উবা-ুহক্ষ-দুঘক্তল-বিলাজকমূ ॥২৭। 
জ্িবিজ্ঘানন্ধ ইতদবী তবু: ন্ধাং-নৃশীভুনা: | 
অঁীযান্ নিবানম্ শনহলবী নু কললীআ: ॥ৎ॥ 

অবশিষ্ঠ গুণসমৃহ অর্থাং রূপ, রস; গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত 

অর্থাৎ এই বস্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক্ এতা'দৃশ বুদ্ধিবিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, 
সুখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, প্রষত্ব, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্লেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব এই গুণগুলি 

এক একটি পদার্থে ব৷ ভ্রব্যব্যক্তিতে থাকে । বৃদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ1, ছেষ, যত্র, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, স্েহ, সাংসিদ্ধিকএ.স্বভাবজাত দ্রবত্ব, অগ্ুষ্ট, ভাবনা ও 

শব্দ এই সকল গুণ বিশেষ অর্থাৎ ব্যবচ্ছেদক-_-অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া 

অভিহিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, 

গুণনিরূপণম্ ৩৩৫ 



মৈমিতভিক-কারণদ্ন্ত ভ্রবন্ধ গুরুত্ব ও বেগ এই গুপসমূহ ভ্রব্যের সামান্ত-- 
সাঁধায়ণ গুণ বলিয়া! কথিত । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ, 

পরত, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও শ্লেহ এই সকল গুণ চচ্ষ ও ত্বক এই হুই ইঞ্জরিয়ের 

প্রভ্ক্ষম্োেগ্য বিষয় । রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব এই পাঁচটি গুণ এক একটি 

চম্ষুরাি বহিরিজিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়। গণ্য । গুরুত্ব, অদৃষ্ট ও 

ভাবদাখ্যনংক্কার এই তিনটি গুণ অতীক্ত্ির অর্থাং চক্ষরাদি বাহোজিয়ের 

প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় নহে । বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছ1, দ্বেষ, প্রত, ধর্ম, অধশ্ম, 

ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব" ইহার] বিভুপদার্থ- আত্মা ও আকাশের বিশেষণ্ডণ 
বলিয়া অভিহিত। বিভৃপদার্থ আত্মা ও আকাশের উক্ত বিশেষগুণসমূহ 

কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয়া এ গুণগুলি অকারণগুণো পন্ন 

বলিয়! কীন্তিত বা কথিত হয়। যেহেতু আত্মা ও আকাশ নিতাপদার্থ বলিয় 
কোন বস্ত আত্ম! ও আকাশের কারণ হইতে পারে না। অতএব আকাশবৃতি 

শব্দ ও আত্মবৃতি বুদ্ধি প্রভৃতি ধিশেষগ্ডণসমূহ স্বাশ্রক্প-সমবায়ি-কারণে-সমবেত 

গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না । আর যে সকল গুণ কার্যেরসমবারিকীরণগত গুণ 

হইতে উৎপন্ন হয়, সেই সকল গুণ কারণগুণোংপন্ন বা কারণগতগুণজন্য বলিয়। 

কথিত হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্্রেহ, বেগ, গুরুত্ব, 
একপুথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার এই গুণসমৃহ স্বাক্ুয় সমবাপ্পিকারণে 

সমবেতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া! উহার! কারণ-গুণোংপন্ন বা কারণগত- 

গুধজন্য বলিয়া কথিত। সংযোগ, বিভাগ ও বেগ এই তিনটি গুণ কিন্ত ক্রিয়া 
হইতে উৎপন্ন হয় বলির] ইহার] কর্মাজন্য গুণ বলিয়! অভিহিত হয় ॥ ৯০-৯৬ ॥ 

অল: হীমাস্থতি। কথহঘবালথত্বহীক্ষব-ঘহিলাধীকতঘন্ক্ত-ঘহহলাঘহতন-নুতি-সত্- 
ব্িভ্ভা-ত অ-সঘল' ঘুতত-ত-হনিহ-অভন্কাহারচ্তে-হাতনা হতপ্থ: | জুন্তপানথীতি। নুভ্তি- 
স্ত-হ:ইজ্ভা-ত নসবলা হত্খ: | হযহান্তাহলি । কদ-হম-বাল্ঘ-হসহা হুশ: । 
জী জ্বর্্। শ্রহীমিক্কা ছলি। লিহীমাঘ্ন মহীমিক্কা: হাথ তক, লিহীস্যুঘা হুতরখ: | 
অফ্যাহ্িহিনি | অফ্যা-ঘহিলাতা-দুঘকূকত্-ভ্ববীবা-ল্রিলাধ-নহতল্রানহকলানীত্যগঃ | 

ক্ীন্জিবিলি । ন্দঞ্দাত্তন্যাওদি দন্থজাযীম্ঘতনান্। ভাস্তাতি। কদাহীনাঁ ম্মন্যযান্ি- 

সান্ভাজাব্। হিুলানিলি । অুত্রি-ভুব্-হ'ীল্ভা-ত অ-সযল-অন্দঘিম্ম-াছলা-হাভ্ছা 

হহযতবঃ। লঙ্কাহদীনি। কাতজযুঈিন কান এ যুজা ভত্যান্মন্বী বি জ্কাহ্তযুজ-দুততরন্ডা 
ভথাহঘী অহষল্তী । হ্ঞ্ধাহযভত্তু ল জাহহো:) আক্না ই: জামা নানান (৭০-৫৬॥ 

ভাদাক্ষজাল্লিলি । খান্ধজ-ঘানীলাঁ ক্ষাহ্তা-হ্যুজ-নুজ্দন্ষরালালাহু অনাক্গত্বা 

ঢ৩৬ ভাষাপরিচ্ছদ ও কার্িকাবন্তী 



ইল্যুকম্। অখানিঘম্. অনান্ছঅমূ । লধক্ষত্ঘমণি শ্রী্ঘম্ | ভুঁষীবাঙমীতি । জম্গা- 

অন্যত্র ঘত্ঘি ল ভ্রাঘ্য' ? ঘন্যাবালল্রিজ্মাতী:, ভুঁঘীবঅন্ভঁতীবীওয্যাতহন্, শা দি 
্ষমঅল্যন্ুজ্বুজত্রজ্মামজালিলতন নীষ্যদূ। হ্তলল্গসা দিভজ্কামূ ॥৭৭-২৫॥ 

অতশেষা ইতি। অনেকাশ্রিত গুণ হইতে অবশিষ্ট সকল গুণ অর্থাং রূপ, 

রল, গন্ধ, স্পর্শ, একত্ব, পরিমাণ, একপৃথকৃত্ব-এই বস্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক্ 
এতদ্বশ জ্ঞান বিষয়ত্ব, পরত্ব, অপরত্, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রযত্র, গুরুত্ব, 

দ্রবত, স্বেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ এই সকল গুণ এক একটি ভ্রব্যে থাকে। 
বুদ্ধযাদি। বুদ্ধি, সখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, ছেষ, প্রষত্ব এবং স্পর্শান্ত অর্থাং রূপ, রস, 
গন্ধ, স্পর্শ, স্নেহ, দ্রব্য দ্রবত্ব, অদ্বষ্ট, ভাবনা ও শব্দ ইহারা বিশেষগুণ অর্থাৎ 

বিশেষ-_ব্যবচ্ছেদক অর্থাং অপরের ভেদবোধক গুণ বলিয়া কথিত । বিশেষই 

ইইতেছে বৈশেষিক। স্বার্থে ঠক প্রত্যয় হইয়াছে । যে গুপসমৃহ স্বাশ্রয়ভূত 

পদার্থকে প্ন্ম পদার্থ হইতে ব্যবচ্ছেদ করিয়] দেয় সেই সকল গুণ বৈশেষিক 

গুণ নামে অভিহিত হয । সংখ্যাদি ইতি । সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, 

বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, দ্রবত্ব ও স্নেহ এই নয়টি গুণ চক্ষুঃ ও ত্বক এই ছুইটি 

বহিরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়। প্রত্যক্ষ হয়। বিভুদিগের ইতি। 

বুদ্ধি, সখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্র, ধর্ম, অধর্ম, ভাবনাখ্যসংস্কার ও শব্দ এই 

সকল গুণ বিভ্পদার্থ-_আত্মা ও আকাশের বিশেষগুণণ এই বিশেষগুপগুলি 

কারণগত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না বলিয় ইহাদিগ্রকে অকারণগুণোৎপন্ন বা 

অকারণগুণজন্য বলে। যেহেতু কোন পদার্থ আত্মা ও আকাশ এই বিভ্ু- 
পদার্থের কারণ হয় না বলিয়া! বুদ্ধি প্রভৃতি গুপসমৃহ স্বাশ্রয়॥মবায়ি কারণে 
সমবেত গুণ হইতে উৎপন্ন হয় না। এইজন্য বিভুপদার্থ আকাশ ও আত্মার 

উক্ত গুণসমূহ অকারণগুণোৎপন্ন বলিয়। কীন্তিত হয়। যে সকল গুণ কারণগত 

গুণ হইতে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাশ্রয্সমবায্সিকারণে সমবেত গুণ হইতে 

কাধ্যভূত বস্ততে উৎপন্ন হয় সেই গুণসমূহ কারণগুণোংপন্ন বলিয়া! অভিহিত 

হয়। যেমন অপাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, এক- 

পৃথকৃত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই সকল গুণ স্বাশ্রয় সমবায়িকারণে 

সমবেত গুণ হইতে কার্য্যে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহার কারণগুণপূর্ববক বা 

কারণগতগুণোতপন্ন বা কারণগতগুণজন্ বলিয়! অভিহিত হয় । এই রূপাদি 

কারণগুণোৎপন্ন গুণের বিষয় পরে কথিত হইবে । বুদ্ধি প্রভৃতি বিভ্ুবৃত্তি উক্ত 

গুণসমূহ কারণগুণপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুপজন্য নহে, যেহেতু বিত্ত 

গুণনিরূপণম্ | ৩৩৭ 
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আত্মা ও আকাশের কোন পদার্থ সমবায়িকারণ হয় না ॥ ৯০-৯৪ ॥ 

অপাকজান্ত ইতি। পাকজ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, দ্রবত্ব, স্লেহ, বেগ, 

গুরুত্ব, একপৃথকৃত্ব, ' পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপকসংস্কার এই পাকজগুণসমূহ 
স্বাশ্রয়-সমবার়িকারণে সমবেত গুণ হইতে কাধ্যে উৎপন্ন হয় না বলিয়া কারণ- 

গুধপূর্ববক অর্থাৎ কারণগতগুণোপন্ন বা কারণগুণজন্য বলিয়া কথিত হয়, 

কিন্ত উচ্বার! অকারণগুণোতপন্নগুণরূপে কথিত হয় না, এই নিমিত্ত অর্থাৎ 

কারণস্সতগুপোতপন্ন-গুণের ব্যবচ্ছেদের জন্য “অপাকজ” এই বিশেষণ কথিত 

হইয়্াছে। যেহেতব অপাকজগুণ কারণগতগুণজন্য হয়, আর পাকজগুণ অকারণ- 

গুণজন্য হয় ইহাই উহাদের পার্থক্য ব বৈলক্ষণ্য বা ভেদ। দ্রবত্ব তথাবিধ 

অর্থাৎ অপাকজ-স্বাভাবিক বা সাংসিদ্ধিক বলিয়া গণ্য। একত্বসংখ্যাও 

কারণগতগুণ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়! কারণগুণপুর্ববক বা কারণগুণজন্ বলিয়। 
কীণ্তিত হয় । 

সংযোগশ্চেতি । কার্ধ/মাত্রের প্রতি ক্রিম্না হেতু হয় বলিয়া কর্মজন্যত্ব যদিও 

সাধর্ম্য বলিয়া! পরিগণিত নহে, যেহেতু ঘটাদি কর্মজন্য বলিয়া ঘটাদিতে 

অতিব্যাপ্তি হয় এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্মজন্যত্বের অভাব থাকায় 

ংযোগজসংযোগে অব্যাপ্তি হয়। তথাপি কর্মজন্যবৃতি-গুণত্বব্যাপ্যজাতিমত্ত্বই 

কর্শজন্যত্ব শব্দের পারিভাষিক অর্থ এইরূপ বুঝিতে হইবে। বর্মজন্যত্ব শব্দের 

এতাদুশ পারিভাষিক অর্থ বিবক্ষিত হওয়ায় ঘটাদি কর্মজন্য হইলেও কর্মাজন্যা- 
ঘটাদিবৃতি ূপাদি-গুণনিষ্ঠ-গুণত্বের ব্যাপ্জাতি রূপত্ব রসত্বাদি, তাদুশরসত্বাদি- 

জাতিমত্ব ঘটাদিতে থাকে ন1 বলিয়! ঘটাদিতে উক্ত অতিব্যাপ্তি হইল না। 

এবং সংযোগজন্য সংযোগে কর্মজস্বত্ব না থাকিলেও কর্মজন্যবৃত্তি-গুপত্বব্যাপ্য- 

জাতিসংযোগত্ব উক্ত সংযোগে বর্তমান থাকায় অব্যাপ্তি হইল না। এইভাবে 

অগ্থস্থলেও বুঝিতে হইবে ॥ ৯৫-৯৬ ॥ 

হ্যহা্বি-ঘবিলাতান-বৃৎনতত-ন্হাক্বক | 
মবববনবাহিত্ৰলঘ নহীঘিন মুগ ॥২৩॥ 
গাদন: বামিলিলববঘুজ্স-মর্া-নুহতলঘী: | 
লবাওঘিন্ন রনতজন্ব অঁঘীযাকিন্ু তা 0৫।। 
দ্রিঘ দ্ধাংতা হাহ সাইহীল্দী অনবৃ। 
বহীঘি্ী নিষুমূ: অঁনীথাবিন্র্ণ থা ॥২২।। 

৩৩৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



রূপ, রূস, গন্ধ, স্পর্শ, পরিমাণ, একত্ব, পৃথকৃত্ব, স্নেহ ও শব এই সকল গুণ 
অলমবায়িকারণ। বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দেষ, প্রযত্র, ধর্ম, অধর্্ম ও ভাবনাধ্য 
সংস্কার এই আত্মার বিশেষ গুণসমৃহ নিমিত্তকারণ । উষ্ণস্পর্শ, গুরুত্ব, বেগ, 

দ্রবত্ব, সংযোগ ও বিভাগ এই গুণগুপি অসমবাক্িকারণ ও নিমিত্কারণ । জ্ঞান, 

সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ত অদৃষ্ট_ধর্্, অধর্শা, ভাবনাখ্যসংস্কার এই বিত্ত 

আত্মার বিশেষ গুণ সকল আর বিভু আকাশের বিশেষগুণ শব্ব এবং সংযোগ ও 
বিভাগ এই সমস্ত গুণ প্রাদেশিক অর্থাং অব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়৷ পরিগণিত 

হয় ॥ ৯৭-৯৯ ॥ 

ভ্নহাব্বিলি ( হহারওসানুস্মীঘাঙ্: )। ফৃক্ষঘ্বধকূতত্যস তসত্যঘজ্ঘ স্ষিক্ষ- 

মল্লমাইন্যত ঘৃখক্তলস্ব সাঙ্থাম। দৃখক্দুততনইল শকঘৃখক্ত্ লিতহীলল্ | অনহ্বলজাতি- 

তম্বলিনি । ঘন্াহি-কন্বহক্বান্ম্বভ্নহাট কণাভাহি-জণহব-াল্ঘ-হঘহাঞ্যী তন্তি। ঘৃতর 

ক্ষনাক্াহি-ঘহিলাঘাভীলাঁ ঘহ্াহি-নহিলাতাহাঘলত্রাঘিক্কাহ্তাতত্রলু | হাভ্হুহতাণি ল্িলীয- 

হাতসলি । ঘ্ত ফিখলিখানবনঘৃখঝভবযীহতি হ্ীঘলূ। নিলিউত্রলিনি। জুভুণা- 

হ্বীনামিভ্ভাহিনিদিতবাহ্লি আন্র:। লিঘবিনি। অবললরাঘিকাহঘকত্রনিসিভীক্ষাহঘা- 

হস্্ব-ঘখ:। লখাহ্ি অড্াহনহাঁ ভভ্মাভনহাভঘাজনআহিক্কাত্ঘন নানঅলিলিভীম্। 

যুভত্ন ঘুফত্র-লনঘীহনন্বাধিক্ঞাআললিঘাবী লিমিন্। রী ঈবাহঘন্হ্যীহভনলা্ী, 
অমিঘাতি লিিতীনু। লন্বত্ররুততব্লহুলঘীহবলতাঘি, অন্সইলিদিলানূ। শীহীহ্য- 

ভঘীবা: হাভই'নিলিভান্, ঈহযক্াহাভযীবীডলনাী | নহাহুললযনিনাাঃ: হাই 
লিনিভল্, শ্রহাব্ভাক্কাহানিলাহী5বমলাহীলি । মাহাল্সীভত্যাচবন্থলি: ॥৭৩-৭ৎ॥ 

স্পর্শাস্ত ইতি। স্পর্শ শবের দ্বারা এখানে অনৃষস্পর্শ, শৃহীত হইবে । 
«“একপৃথকৃত্ব” এখানে তত্ব” প্রত্যয়ের প্রত্যেকের- এক ও পৃথক এই দুইটি 

প্রকৃতিরই সহিত অন্বয় হওয়ায় একত্ব ও পুথকৃত্ব এইভাবে গৃহীত হইবে । আর 

পৃথকৃত্ব পদের দ্বারা একপৃথকৃত্ব--এই বন্তটি এ বস্ত হইতে পৃথক্ এতাদৃশ 

জ্ঞানের বিষয়ত্ব,+ এতাদ্বশ অর্থ এখানে বিবক্ষিত বা বোধিত হইবে। 

ভবেদসমবায়িতব ইতি । ঘটাদি-বৃত্তি দপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ, কপালাদিবৃত্ি রূপ, 

রস, গন্ধ ও স্পর্শ হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া! ঘটাদিবৃত্তি রূপাদির প্রতি 

কপালাদিবৃর্তি রূপার্দির অসমবায়িকারণতা! আছে। এইভাবে ঘটাদিবৃতি 

পরিমাণাদির প্রতি কপালাদিরৃতি পরিমাণাঁদির ছিতীয় অসমবায়িকারণতা 

আছে। 

কারণতার বিষয়টি সম্যক্রূপে অবগতনিমিত্ত বা কারণতার বিষয়টি সহজ- 
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বোধগম্য করিবার জন্য প্রথমে দৃষ্টীত্তবিষয়টি উপস্থাপিত করিতেছেন। 
বিভাজক ধর্শদ্বারা পৃথিব্যাদি দ্রব্যকে নবধা বিভাগ করা হইয়াছে । প্রব্য 

হইল বিভাজ্য, দ্রব্যত্ব হইল বিভাজ্যতাবচ্ছেদক ধর্মা। যে ধর্মটি বিভাজ্যতাঁব- 

চ্ছেদকধর্মের সাক্ষাৎব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ তাহাকেই দ্রব্যের বিভাজক ধর্ম 

বলে। যথা পৃথিবীত্ব জলত্ব প্রভৃতি । কারণ পৃথিবীত্বাদি দ্রব্য বিভাজ্যতাব- 

চ্ছেদক ভ্রব্যত্বের সাক্ষাং ব্যাপ্য হইয়] পৃথিবীত্ব ও জলতবাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম 

হইয়াছে । ঘটত্বাদি দ্রব্যত্বের ব্যাপ্য হইলেও সাক্ষাং ব্যাপ্য নহে, যেহেতু 

পৃথিবীত্বাদি ঘটত্বাদির ব্যাপক ধর্ম বলিয়! পৃথিবীত্বাদিই দ্রব্যত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য ধর্ম বলিয়। গণ্য । এই নিয়মানুসারেই সর্বত্র সকল পদার্থের বিভাগ 
করিতে হইবে । 

প্রকৃত ব]। প্রস্তত বিষয়স্থলেও বিভাজক ধর্ম দ্বারা কারণভার ত্রিধা- 

বিভাগ প্রদধিত হইয়াছে । বিভাজ্য হইল কারণত1, আর বিভাজ্যতাবচ্ছেদক 

ধর্শ হইল কারণতাত্ব। ষে ধর্ম বিভাজ্যতাবচ্ছেদক কারণতাত্বের সাক্ষাদ্ 

ব্যাপ্য ও পরস্পর বিরুদ্ধ, সেই ধশ্ম কারণতার বিভাজক ধর্ম বলিয়৷ কথিত। 

এখানে তাদ্রশ বিভাজক ধর্ম হইল সমবায়িকারণতাত্ব, অসমবায়িকারণতাত 

ও নিমিত্তকারণতাত্ব। কারণত। তিন প্রকার বলিয়া কারণ তিন 

প্রকার রূপে ব্যবহৃত হয় । “যংসমবেতং কাধ্যমৃৎপদ্ভতে তৎসমবায়্িকারণম্” 

এই বাক্যটি সমবায়িকারপণের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে । যে 

দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে কার্য উৎপন্ন হয়, সেই কারধ্যাধিকরণীভৃত দ্রব্যে 

যে নিয়মিতভাবে থাকিবে, সেই দ্রব্যই সমবাক্িকারণ বলিয়া অভিহিত 

হয়। কার্যযাধিকরণে যে সম্বন্ধে দ্রব্য নিয়মিতভাবে থাকিলে কারণ 

হয় সেই কারণভাবচ্ছেদক সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে । সমবায়িকারণস্থলে 

কারণতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ তাদাত্ম্য বা অভেদ হয়। সমবায়সন্বন্ধে কাধ্যাধিকরণে 

তাদাত্ময বা অভেদ সম্বন্ধে নিয়মিত ভাবে ষে থাকে তাহাকেই সমবায়িকারণ 

বলে। ইহাই সমবাক্সিকারণ লক্ষণের নির্গলিতাথ। তস্ত পটের সমবায়ি- 

কারণ এবং পট পটবৃত্তি-রূপাদিগুণের প্রতি সমবায়়িকারণ। কাধ্যত্ৃত পট 

হইল অবয্ববী, তন্ত হইল অবয়ব । অবয়বের সহিত অবয়বীর সম্বন্ধ হইল 

সমবায়। সমবায় .সঙ্বদ্ধে কার্যভূত পটের বা পটরূপকাধ্যের অধিকরণে 

তস্ততে অভেদ বা তাদাত্ম্য সম্বন্ধে নিয়মিতভাবে তন্তু থাকে বলিয়। 

তত্ত পটের সমবায়িকারণ হয় । পটবৃতি রূপাদিগুণের সহিত পটের সম্বন্ধ হইল 
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সমবায়, যেহেতু “গুপগুণিনোঃ সন্বন্ধঃ সমবায়ঃ | সমবায়সন্বদ্ধে পটবৃত্িরপাদি- 

গুগকাধ্যের অধিকরণে পটে তাদাত্ম্য বা অভেদসম্বন্ধে পট নিয়মিতভাবে থাকে 

বলিয়া পট পটবৃতি রূপাদি গুণের প্রতি সমবায়িকারণ হয়। তস্ত, তস্তসংযোগ, 

তরী, বেমা, তন্তবায় প্রভৃতি পটের উৎপাদক সামগ্রী । এই সামগ্রী দ্বারা পট 

উৎপন্ন হয়। পটের উংপতিক্ষণে পটবৃত্তি রূপাদিগুণের উৎপত্তি হয় না, যেহেতু 

পটবৃত্তিরপাদিগুণের প্রতি পট সমবায়িকারণ হয়। উৎপত্তিকালীন পটাদি 

নিগডণ বলিয়। স্বীকৃত। উৎপত্তিকালীন পটাদিদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন পটাদি- 

বৃত্তি বূপাদিগুণের সমবায়িকারণ হয় এবং উৎপন্ন রূপাদিগুণের উৎপত্তির 

কারণসকল এ দ্রব্যের উৎপত্তিক্ষণে সন্নিহিত থাকে, যাহার ফলে দ্বিতীয়ক্ষণে 

রূপাদিগৃণের উৎপত্তি হয় । এই উৎপত্তিক্ষণে দ্রব্য নিগডণ হয়। দ্বিতীয়ক্ষণে 

কর্মের উৎপাদক সামগ্রী থাকে বলিয়া তৃতীয়ক্ষণে কর্শের উৎপত্ি হয়, 

এইজন্য জন্যদ্রব্য দ্বিতীয়ক্ষণে নিক্্িয় থাকে । 

কাধ্যেণ কারণেন বা সহ একস্মিন্র্থে সমবেতত্বে সতি যংকারণং তদসম- 

বায়িকারণম। অর্থাং যে কারণটি কাধ্যের সহিত অথব। কারণের সহিত 

একই অধিকরণে--সমবাযফ়িকারণে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়] কাঁধ্য উৎপন্ন করে 

তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে । যেমন তস্তসংযোগ পটের অসমবায়িকারণ 

এবং তস্তরূপ পটবৃত্তিরূপের অসমবাগিকারণ । তত্তসংযোগরবূপ কারণটি কার্্য- 

ভুত পটের সহিত একই অধিকরণে_-সমবায়িকারণে তন্ততে সমবায় সম্বন্ধে 
থাকিয়! পটরূপকাধ্য উৎপন্ন করে বপিয়। তন্তসংযোগ পটের অসমবাক্সিকারণ 

হয়। অতএব বলিতে হইবে যে-_ষে স্থানে যে কারণটি কাধ্যের সমবাক়ি- 

কারণে একই সঙ্গে সমবায়সন্বন্ধে কারধ্যের সহিত বর্তমান থাকিয়া কাধ্য 

উৎপন্ন করে, সেই কারণ প্রথম অসমবায়িকারণরূপে কথিত হয়। আরষে 

স্থানে যে কারণটি স্বসমবায়িসমবেততু সম্বন্ধে অসমবায়িকারণের কার্যভৃত 

বস্তুর সমবায্লিকারণীভূত পদার্থে বর্তমান থাকিয়। কাধ্য উৎপন্ন হয়, সেই কারণ 

দ্বিতীয় অসমবায়িকারপরূপে অভিহিত হয় । স্থপদ দ্বার তন্তরূপ বা কপাল 

রূপাদি গৃহীত হইবে। স্বসমবায়ি-তস্ত বা কপাল, তস্ততে সমবেত পট এবং 
কপালে সমবেত ঘট । সুতরাং তস্তরূপ যেমন দ্বসমবায়ি-সমবেতত্ব সম্বন্ধে 

পটাত্মক কার্য্যের সমবায়িকারণে তন্ততে বত্তমান থাঁকিয়। পটবূপ উৎপন্ন করে, 

সেইরূপ কপালরূপ স্ব-সমবায়্ি-সমবেতত্বসম্বন্ধে ঘটরূপ কাধ্যের সমবাক়ি- 

কারণে ঘটে বর্তমান থাকিয়। ঘটরূপ উৎপন্ন করে বলিয়। কপালরূপ ঘটরূপের 
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প্রতি দ্বিতীয় অসমবাক্সিকারণ। এইভাবে কপালাদি পরিমাণ ঘটাদিপরি- 

মাপের প্রতি দ্বিতীয় অসমবায়িকারণ বলিয়! বুঝিতে হইবে । অতএব 
পরিলক্ষিত হয় যে অসমবায়িকারণতা দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । কখন সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধে--সমবায়সন্বন্ধে, কখন বা পরম্পরাসম্বন্ধে অর্থাৎ স্বসমবাক্সি-সমবায় ব1 

স্বসমবারি-সমবেতত্বসন্বন্ধে। প্রথমোৎপন্ন শব্ধ দ্বিতীয় শবের প্রতি অসমবায়ি- 

কারণ হয়। যেহেতু প্রথমোতপন্ন শব্দ সমবায়িকারণে আকাশে সমবায়সন্বদ্ধে 
বর্তমান থাকিয়। খ্িতীয় শব্দ উংপন্ন করে। কপালাদিবৃত্তি একপুথকৃত্ব 

ঘটদিবৃত্তি-এক-পৃথকত্বের প্রতি অসমবায়িকারণ হয় এবং কপালাদিবৃতি 

স্থিতিস্থাপকঘটাদিবৃত্তি স্থিতিস্থাপকের প্রতি অসমবায়্িকারণ হয় । যে পদার্থটি 

কাধ্যের সমবায়িকারণ নয় এবং অসমবায়িকারণও নহে অথচ কারণরূপে গণ্য 

হয়, সেই পদার্থ সেই কার্যের নিমিত্তকারণ। স্বৃতরাং সমবায়িকারণও 
অসমবায়িকারণ হইতে ভিন্ন কারণই নিমিতকারণ। তুরী, বেম।, তত্তবায় 
প্রভৃতি পটের নিমিত্তকারণ। যেহেতু পট তুরী প্রভৃতিতে সমবায়সন্বন্ধে থাকে 

ন। বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের সমবায়িকারণ হয় না। এবং তুরী প্রভৃতি পটের 

সমবায়িকারণে তত্ততে সমবায়সন্ন্ধে বা স্বসমবায়িসমবায় কিংবা স্বসমবান্ি- 
সমবেতত্বসন্বন্ধে থাকে ন] বলিয়। তুরী প্রভৃতি পটের অসমবায়িকারণ হয় না । 

কিন্তু তুরী, বেম।, তস্তবায়, পটপ্রাগভাব, ঈশ্বর, কাল, দিক্ ও"আত্মবৃত্তি বিশেষ 

গুণসমূহ পটের নিয়ত-পুর্বববর্তী ও অন্যথাসিদ্ধিশূন্ত বলিয়! উহার] পটের প্রতি 
নিমিতকারণ হয় । ভাবাত্মক কাধ্যের প্রতি পদার্থের উক্ত তিন প্রকার 

কারণতা আছে। কিন্তু অভাবাত্মক কার্য্যভূত ধ্বংসের প্রতি পদার্থের কেবল 
নিমিত্বকারণতা আছে। অভাব কোন অধিকরণে সমবায় সম্বন্ধে থাকে না 

বলিক়্াই অভাবকার্্ের প্রতি কোন পদার্থই সমবাক্সিকাঁরণ বা অসমবাকি- 

কারণ হইতে পারে না। 

গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-আবত্মবৃত্তি সুখদুঃখাদি গুণসমূহের ইচ্ছাদিগুণের 

প্রতি নিমিভ্তকারণত1 আছে। দ্বিধা ইতি । অসমবায়িকারণতা ও নিমিত্ত 

কারণতা ॥ অবয়বিবৃত্তি-উফ্-স্পর্শের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ-উফ্ণস্পর্শের অসমবায়ি- 

কারণতা আছে, +যেহেতু অবয়বনিষ্ঠ-উফ্কস্পর্শ স্বসমবায্সিসমবেতত্বসন্বন্ধে অবশ 

যবিবৃত্তি উফ্মস্পর্মের সমবায়িকারণে অবয়বীতে . আছে। এবং অবক্লবিবৃত্তি 

পাকজরপাদির প্রতি অবয়বনিষ্ঠ পাঁকজরূপাদি নিমিতকারণ। এইভাবে 
এই যুক্তি অনুসারে অবয়ববৃতি-গুরুত্ব অবয়বিবৃত্তিগুরুত্বের প্রতি এবং অবয়বিবৃতি 
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পতন ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। যেহেতু পতন ক্রিয়ার সমবায়িকারণে 

পতিত দ্রব্যে সমবায়সন্বন্ধে থাকিয়। পতনরূপ কাধ্য উৎপন্ন হয় । এবং গুরুত্ব 

অভিথাতের নিমিত্তকারণ। অবয্নবিবৃত্তিবেগের প্রতি অবয়বনিষ্ঠবেগ অসম- 

বায়িকারণ হয়, এবং যেহেতু বেগ স্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়- 

সম্বন্ধে থাকিয়। স্পন্দনরূপকাধ্য উৎপন্ন করে । এবং বেগ অভিঘাতের নিমিত- 

কারণ হয় । অবয্নবিরৃততিদ্রবত্ের প্রতি অবয়বনিষ্ঠ দ্রবত্থের অসমবায়্িকারণত।, 

আরম্পন্দনের সমবায়িকারণে দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে দ্রবত্ব বর্তমান থাকিয়। 

স্পন্দনকার্য্য উৎপন্ন করে বলিয়। দ্রবত্ব স্পন্দনের প্রতিও অসমবায়িকারণ হয় । 

এবং দ্রবত্ব-সংগ্রহের--পিশীকরণের অর্থাৎ একত্রীকরণের প্রতি নিমিত্তকারথ 

হয়। ভেরীর সহিত দণ্ডসংযোগ শব্খের প্রতি নিমিতকারণ হয় । ভেষ্যাকাশ 

যোগ--ভেরীর সহিত আকাশসংযোগ শব্ধের সমবায়িকারণে আকাশে 

সমবাগসদ্বঞ্গে হৃত্তিমান্ হইয়। কাধ্যভূত শব্দ উৎপন্ন করে বলিয়া শবের প্রতি 

ভেষ্যাকাশসংযোগ অসমবায়িকারণ হয়। বংশখগুদ্বয়ের বিভাগ শব্দের 

প্রতি নিমিত্তকারণ হয়। বংশখণ্ডের সহিত আকাশের বিভাগ সমবায়- 

সম্বন্ধে আকাশে বৃত্তিমান হইয়া শব উৎপন্ন করে বলিয়া শব্দের প্রতি 

অসমবাস্সিকারণ হয় । প্রাদেশিক শব্দের অর্থ__অব্যাপ্যবৃত্তি অর্থাং একইকালে 

এক স্থানাবচ্ছেদে বা একক্ষণাবচ্ছেদে বর্তমান থাকে কিন্ত অন্থস্থানীবচ্ছেদে বা 

অপরক্ষণাবচ্ছেদে অবর্তমান থাকে যে পদার্থ তাহাকে অব্যাপ্যবৃত্তি বলা 

হয় | ৯৭-৯৯ ॥ 

হা মলনু্থ লল্সাইহ্ঘতমন্ষমূ। 
নৃহৃঘ: অনন্ধাহিজ্যান্ হুক্লাহিললন্ষনা |1০০।। 

গ্রন্থকার চব্বিশটি গুণের পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইয়] প্রথমে প্রথমগ্ডণ রূপের 
লক্ষণাদির বা স্বরূপের কথ বলিতেছেন। দ্রব্যাশ্রিত পদার্থ গুণ-_এই গুণের 
সামান্য পরিচয় বা লক্ষণ পূর্বেব কথিত হইয্লাছে। এই নিমিত্ত দ্রব্য ও গুণের 
সম্বন্ধ তাদাত্ম্য নহে। দ্রব্য ও গুণ এই দুইটি পদার্থ পরস্পর বিরুদ্ধ অথচ গুণ 
দ্রব্যকে পরিত্যাগ করিপ্লা থাকিতে পারে না৷ বলিয়া পূর্বেই গ্রন্থকার 

বলিয়াছেন-_গুণগুণিনোঁঃ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ। বিশ্বনাথ বলিলেন “চক্ষুগ্রাহাং 
গুণোরূপং অর্থাত যেগুণটি চক্ষুরিক্দ্রিয়ের রাই গৃহীত হয় সেইগুণ রূপ 
বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু রূপপ্রত্যক্ষে যেমন চক্ষুরিক্তিয়ের প্রয়োজনে, সেইরূপ 
আত্মমনঃসংযোগ ত্বকৃমনঃসংযোগ প্রভৃতি কারণেরও প্রয়োজন হয় । এইজন্য 

রূপের লক্ষণটি এইভাবে বলিতে হইবে__যেগৃণটি চক্ষুরিজ্রিয়ের ছারাই গৃহীত 

গুণনিরূপণমূ্ ৩৪৩ 



হয়, ত্বপিজিয়ের ভার গৃহীত হয় না-_-সেই গুণের নাম রূপ । অর্থাৎ ত্বগিজিয়ের 
দ্বার অগ্রাহ্থ ও চক্ফরিজ্রিয়ের দ্বারাই গ্রাহ উদ্তৃতরূপাত্মক প্রত্যক্ষযোগা জাতির 
আশ্রয্প যে গুণ, সেই গুণের নাম দূপ। স্বৃতরাং সংখ্যা, পরিমাণাদি গুপসমূহ 

যেমন চক্ষরিক্দিয়ের বারা গৃহীত হয়, সেইরূপ উক্ত গুধসমূহ তবগিজিয়ের দ্বার 
গৃহীত হইলেও বূপলক্ষণের কোন ক্ষতি হইল না। বূপলক্ষণে “গুণ শব্দ ব! 

জাতির আশ্রয়” এই অংশ নিবেশ করায়, রূপ যেমন চক্ষুদ্বার। গৃহীত হয়, সেই- 
রূপ রূপত্ব ও নীলত্বাদি জাতি এবং রূপাভাব চক্ষুদ্বারা গৃহীত হইলেও রূপ- 

লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হইল না। পরমাথু ও দ্বগ্ুক মহৎপরিমাণবিশিষ নহে 
বলিয়। উহার! প্রত্যক্ষ ফোগ্য নহে, এইজন্য উহাদের রূপেরও প্রত্যক্ষ হয় না। 

অনুভ্ভূতরূপ প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, কিন্তু উত্তৃতরূপই প্রত্যক্ষযোগ্য হয়। এবং 

প্রভাত্ব জাতির আশ্রয়ভূত প্রভাতে অতিব্যাপ্তিবারণের জন্য লক্ষণে গুণশব্দ 

সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রভা গুণপদার্থ নহে । আশ্রয়নিরপেক্ষ হইয়। কোন গুধ 

থাকিতে পারে না। চবি্বিশটি গুণ নিজ নিজ আশ্রয়ে থাকে । কতকগুলি গুণ 

নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে না, সেই গুণ সমূহকে অব্যাপ্যবৃত্তি- 

গুণ বল] হয়। যেমন সংযোগ, বিভাগ, শব্দ ও আত্মার বিশেষগুণ সকল। 

আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়। থাকে, সেই গুণসমূহকে 

ব্যাপ্যবৃতিগুণ বলে। রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শাদি গুণসমূহ ব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া 
কথিত হয়। অব্যাপ্যবৃতিগুণ স্থাশ্রয়ে অংশাবচ্ছেদে বর্তমান ও অবর্তমান 

থাকে। ব্যাপ্যবৃত্তিগুণের আশ্রয়ভুতদ্রব্যে আশ্রিতগুণের অভাব থাকে না 

এবং তদাশ্রয়ভূত দ্রব্যে একাধিক রূপাদিগুণ থাকে না। চক্গ্রাহা উত্ভৃতরূপ 

ভ্রব্যাদির অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির উপলব্ধির ব' প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ 

হয়। সেইরূপ, শুরু, নীল, পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও চিত্র ভেদে অনেকধা 

অর্থাং সাতপ্রকার। পৃথিবীতে এই সাতপ্রকার রূপই থাকে । জলে 

অভাশ্বর শুরুরূপ থাকে । তেজে ভাস্বর শুরুরূপ থাকে । এই সপ্তবিধরূপ 

দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষে চক্ষুরিক্ত্িয়ের সহকারিকারণ বলিয়া কীত্িত হয়। পৃথিবী 
জল ও তেজ:*এই দ্রব্যে রূপ থাকে । আর বাম, আত্মা, কাল, দিক্ ও মন 

এই পাঁচটি দ্রব্যে রূপ থাকে না। এবং বহছুদবরস্থিত আকাশে রূপের ভ্রম 

প্রতীত হইলেও সন্পিকটস্থিত বা গৃহাদিঅভ্যন্তরস্থিত আকাশে রূপভ্রমের 
প্রত্য়ও হয় না, সুতরাং আকাশেও রূপ বস্ততঃপক্ষে থাকে ন।। রূপ কেবল 
পৃথিব্যাদি প্রথম তিনটি ভ্রব্যেই থাকে ॥ ১০০ | 

৩৪৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নন্তহিলি। জ্দত্রআলিভ্ত দব্জহাব্তিজ্ঞা । কঘহাজ্হীককউত্ভিনী সর্বীলিলভিতীনিনবনু। 

মাতন্তু কঘহাহ্পসঘীবাভলমানি নীকঘদীল্াহিম্বু অন্ত্যালআলিনিহীমী5ন্তপন্ববিভ হন । 

ভহাভবাসঘীবীওঘি নীভীবর্ণ:) দীলীশ্র্ণ হলি নরান্রিহীনীকউদ্ভিলী সলীলিহহকহীত | হৃ্থ 

লীভ্ততত্রাহিম্কলদি ঢতঅহাতিজুম্। লন্ববক্ষা হত্র লীভভঘাহ্ন্ৰক্ত হুবক্ল্মকিন্ুলি- 

বাঙ্গীক্ততমাহিন আলিহিলি ভ্বাযম্। লীবী লচ্তী হর ভন্ঘন্ধ হতআহিস্ীবর্াা ই- 

তনুঘাহ্নিনাহা-হাজ্িনয়া লালাংত্রানু। অল্যথা হৃক্রনীভলাহী জবাহ্লীজলালানযল। ল 
নন শীল্লবলনায-হকবললাতীহ্ত্ অ্তল্ঘান্-লিলাহা-নিম্বযক্জীতী সব হলি ভ্রাভতমূ। 

সনীতআা অনব্রাযানতুজউজাবু। লন্ন তত্র লীভ হলি সব্হালভ্ঞাঞ্ভা ঘলানন্ম্রষলিলি 

শ্রা্যলূ। সব্সহাস আনীঘ লিম্বনন্তত্বানূ। ঝীঁলিঘ মুঅহীলিলজ্ভাঘন তু সব্অহানালিলম্ । 

অন্যশা ঘন্তাহীনানঘীলঅসক্লানূ, ভুবুদাহু-লিলাহানৃতঃ অনলাযাল্ত্লনতনানলহিলি | 
তেন ববাহিল্ষনণি জ্যাছযালম্। ন্বঙ্তদঙ্িলিলি। ন্বগ্ুনক্মিনিহীনযুততলিত্বর্থ: | 

হল 5নি | ল্রল্সাইহিলি। ভঘভপক্ম্- তত্বভিনিক্কাহতানূ । হহ্মীন লিগ্বতীলি-- 

ঙ্তুঘহলি । নন্য-যুত-কন-আমাল্যালাঁ ন্থান্সসতহ্া সলি ভুলুতলভর্ণ ক্কাতামূ। 

হানভাহিক্ধননক্ষনি । লল্ম ভর্ম হ্যন-নীভ-ঘীন-জ-হবিল-ক্ক পিহা-কত হলীভাহ্নিক্ক- 
সক্কাহ্ক্ মন্বলি । ল্তু ক্ষ কবৃহনলিহিত্' ভন অনলি ? হইকখ্ব লীকণীলাববনঅনাহভঘবী- 

ওনযন্ী ল লালন্গীস্ধনঃ, অসবঅন্বলদবক্লান্। লানি ভ্যাচযন্থজিলীজাহি-স্বণতুনৃঘব, 

নীলান্ভন্টইলাদি লীভীঘভ্মিসঅক্পলান। লাঘঘভ্যাচযন্থুবি-লীভাহিল্ুন্ঘত্বব, ভ্যাচ্য- 

্তিজালীয-ু্ানামভ্সান্মস্থতিক্ী নিবীঘ্ানু। ভরা লানাআাবীয-ভপহনসন্নিলি 
নিজাতীয স্থল কঘনাহঞ্যবী। অলঘন তর্ক ন্িসিহণলিব্রন্তুলতীগনি লালাভ্ধনকত্ঘন 

বীহপ্রানূ। হুতখত্ব নীভাভীলা ঘীলান্বাহচলী সজিতরল্পন্কত্র-ক্কণলাহ্তযহি। 1 ল ঘীলাব,নু 

অলি: । হবিন ভ্নহাঁডদি জ্যাহঘাল: | বুাহিচ্মলণি লান্যাচ্যন্থলি:, কিন্ত্ত লালাআনীয 

হত্বনহ্নহাহভগবযনিলি হঘামান5ণি ল হালি: । লঙ্গ হযলআা অতঅলহজ মৃত মৃষ্কাবি, 
হেনল্তিবাহীনা লল্ঘপই ঘানখ্অলাত্রান আনযপিনী লীহঘকল5দি হাবহআালালু। 
নভ্যা্ু ললাভযাত্যন্থুতীন লালাভণ, লীক্তাইঃ নীলাহিদলিবল্প্ক্তন্-ক্রতদল বাহমানু। 

নত্ন__ 
“ীন্তিনী হত অল মু ঘুভ্ট নন নাত: | 
হবল: বৃহ-নিমাতাজ্সা জ লীকী মম ভল্ল |” 

হআাহিহাজনঘ্ুঘঘতলি | ল ন্ব স্যাঘ্ান্যাচ্যনূভিজালীববাল্র'ধী শ্রিহীঘ:ঃ লানামান্রানূ। 

ন ন্ব ভাঘশ্রাইক হদমূ, অন্তুলঅনিহীঘানু। অল্যখা ঘত্যাইহদি ভাঘশ্রাইজয হ্াল্। 

ঘবিন ভ্নহাহ্িলছি ভ্যাঘাললিলি নহুল্নি ২০০) 

গুণনিরপণম্ ৩৪৫ 

২২ (ক) 



চক্ষু ইতি। কিস্তুরূপত্ব জাতি প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বার] ব৷ অনুগত প্রভীতি দ্বারা 

সিদ্ধ। দূপ ও বর্ধ এই শব্দদ্বয় ০0108: এই শব্দের সমানার্থক । যদি বল 

রূপ এই শব্দ দ্বারা যাহার উল্লেখ করা যায়, এতাদৃশী প্রতীতি নাই অর্থাং রূপ 

ইত্যাকারক রূপ শব প্রয়োগ জন্য বোধের অনুগত প্রষোজক প্রভীতি পরি- 
লক্ষিত হয় না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে--তাদ্ৃশ প্রতীতির প্রযোজক 

রূপ এই শব্েের প্রয়োগ না হউকৃ, তথাপি নীল, পীত প্রভৃতি বর্ণসমৃহের অনুগত 

- লক্ষ্যতাবচ্ছেদক রূপত্ব জাতি বিশেষ নিশ্চয়ই অনুভবদিদ্ধ অর্থাত অনুগত 

প্রতীতির বিষয় হইবেই । রূপ শবের প্রয়োগ না থাকিলেও নীলবর্ণ, পীত- 

বর্ণ ও রক্তবর্ণ এইরূপ বর্ণ বিশেষের প্রযোজক প্রতীতি নিশ্যয়ই আছে । তথাচ 

নীলবর্ণ, পীতবর্ণ এতাদৃশ অনুগত প্রতীতি দ্বার। বর্ণত্বজাতিসিদ্ধ হইলে তাদৃশ 
জাতিই বূপত্বশব্েের দ্বার] ব্যবহার বা প্রয়োগ হয়। নীলবর্ণ এইরূপ প্রতীতির 

মত নীলরূপ এতাদৃশ প্রতীতিও অনুভব সিদ্ধ বলিয়1 উহার দ্বারা রূপত্বজাতি সিদ্ধ 

হইবে। প্রকৃতপক্ষে চাক্ষবপ্রত্যক্ষের প্রতি উদ্ভূত রূপ কারণ, স্বৃতরাং সেই কারণ- 
তাবচ্ছেদক রূপে বূপত্ব জাতির সিদ্ধি বোধিত হয় । এইভাবে নীলত্বাদি জাতিও 

অনুভবসিদ্ধ বা অনুগত প্রতীতিসিদ্ধ। যদি বল নীলরূপ এক (180%10491) 

ব্যক্তিমাত্র, এইরূপ পীতরূপও এক ব্যক্তি । অতএব জাঁতিবাধক এক ব্যক্তিহেত্ 
-_17701%10091 নীলত্বাদি জাতি বলিয়। স্বীকৃত হয় না। শুইরাপ বলিতে পার 

না। যেহেতু নীল বিনষ্ট হইয়াছে, রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি প্রত্যয় হইতে 

নীলাদিরূপ জন্য ও বিনাশী পদার্থ বলিয়। প্রতিভাত হওয়ায় উহাদের নানাত্ব আছে 

অর্থাং নীলরূপ ও রক্তরূপাদি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া? স্বীকৃত বা কোধিত হয়। 

অন্যথ! অর্থাৎ নীলপীতাদি অনেক অর্থাং ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা বর্ণ বলিয়া স্বীকার 

ন৷ করিয়! এক ব্যক্তিভাবে স্বীকার করিলে একটি নীলরূপ বিনষ্ট হইলে জগং 

নীলশুন্য অর্থাং জগতে কোন দ্রব্যেই আর নীলরূপ পরিলক্ষিত হইত না। যদি 

বল “নীলে নষ্ট” নীল নষ্ট হইয়াছে, “রক্তঃ উৎপন্নঃ” রক্ত উৎপন্ন হইয়াছে 
ইত্যাকারক ষে প্রতীতির উৎপত্তি হয়, তাহা নীলদ্রব্য ও রক্তদ্রব্যের সহিত নীল 

ও রক্ত গুণের যে সমবায়সম্বন্ধ সেই সমবায়সন্থন্ধপ্ধয়ের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক 

প্রত্যয়, নীল & রজের বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় নহে। এরূপ কথা বলিতে 

পার না । কারণ উক্তস্থলে নীলগুণবিনিষ্ট হইয়াছে এবং রক্তগুণ উৎপন্ন হইয়াছে 

এইরূপ প্রত্যয় উৎপন্ন হয়, নীলের সম্বন্ধ বা রক্তের সন্বদ্ধ নষ্ট হইয়াছে এরূপ 

প্রতীতি হয় ন৷ অর্থাং নীল বিনষ্ট ও রক্ত উৎপন্ন ইত্যাকারক বাক্জন্ত শাব- 

৩৪৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাপ্পসিকাবলী 



বোধে সমবায়সন্বন্ধ বিষয়রূপে প্রতিভাত হয় না, সৃতরাং সমবায় বিনষ্ট ব1 
উৎপন্ন এরূপ কথা বলিতেই পার না। «সেই এই নীল” এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা 

বলে নীল একটি হইলে একটি তাদৃশ প্রত্যক্ষের বিষয় হওয়ায় লাঘবহেতু (0 
01 [02101701)) নীলাদি ব্যক্তির একত্ব সিদ্ধি হয় । ইহাঁও বলিতে পার ন1। 

যেহেতু সেই “গুর্জরী” এই কথা বলিলে যেমন এই রাগটি গুর্জরী জাতীয় অপর 

আর একটি রাগ এইরূপ বোধিত হয়, সেইরূপ “সেই এই নীল” এই কথা বলিলে 

এই নীলটি নীল জাতীয় আর একটি নীলগুণ এরূপ বোধ হয়। যখন অনেক 

লীলের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইতেছে তখন লাঘবের নিমিত্ত উহ1 এক এরপ স্বীকার 

করণ উচিত নহে । অন্যথ অর্থ।ং এখানে প্রত্যক্ষকে উপেক্ষা করিয়া] লাঘব স্বীকৃত 

হইলে ঘটপটাদি পদার্থ সমূহের ও একত্র প্রসঙ্গ হইয়া! উঠে । যেহেতু তুল্য 
মুক্তি দ্বারা ঘট বিনষ্ট, ঘট উৎপন্ন ইত্যাদি বিনাশ ও উৎপাদবিষয়ক প্রত্যয় 

সমবায়সন্বস্বপক অবলম্বন করিয়। উৎপন্ন হয় অর্থাং কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোগিক 
সমবায়সন্বন্ধ নষ$ হইয়াছে এবং কপালবৃত্তি ঘটপ্রতিযোগিক সমবায়সন্বন্ধ 

উৎপন্ন হইপ্লাছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা অর্থাং নীলত্বাদির 

জাতি সিদ্ধি এবং নীলাদি ব্যক্তির নিত্যত্য ও একত্বনিরাস প্রদর্শন দ্বার রসত্বা- 

দিরও জাতিসিদ্ধি এবং মধুরাদি রসব্যক্তির একত্ব ও নিত্যত্ব দূরীভূত হয়, ইহার 
বিষয় কথিত হইল । চক্ষুগ্রাহ ইতি। রূপ লক্ষণে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য 

পৃথিব্যাদি দ্রব্যত্রয়ের বিশেষগুণসকল ইহ বুঝিতে হইবে । এইরূপ অগ্ররে 

রসম্পর্শাদিলক্ষণেও চক্ষুগ্রাহা বিশেষগুণসমূহ এরূপ বোধিত বা ব্যাখ্যাত 

হইবে । দ্রব্যাদি ইতি। উপলভ্তক শব্দের অর্থ--উপলন্ধির এর্থাং চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের কারণ । ইহার সবিশদ পরিচয় গ্রন্থকার দিতেছেন-_-“চাক্ষুষ” ইত্যাদি 

রস্থদ্বার৷ | দ্রব্য, গুণ, কর্ম ও জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের প্রতি প্রত্যক্ষযোগ্য- 
উদ্ভুত রূপ কারণ। এশুরাদি অনেক প্রকার” ইত্যাদি । রূপ হইল শুরু, নীল, 
পীত, রক্ত, হরিত, কপিশ ও করুর ব! চিত্রভেদে সাতপ্রকার বলিয়। 
কথিত। যদি বল চিত্ররূপকে সপ্তমরূপ বপিয়। স্বীকারে প্রয়োজন করে না, 

যেহেতু নীলপীতাদি বনুবক্ণর মিশ্রণই চিত্ররূপ বলিয়! কথিত হয়, সুতরাং 

অতিরিক্তভাবে চিন্ররূপ স্বীকার নিষ্প্রয়োজন। এরূপ কথা বলিতে পার ন!। 

কারণ ষদি সমস্ত অবয়বাবচ্ছেদে নীল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পীতাবচ্ছেদে 

অর্থাং যে অংশ পীত, সেই অংশেও নীল এই বুদ্ধির আপতি হয় । অর্থাং 

অবয়ববৃত্তি নীলরূপ ও অবয়ববৃত্তি পীতরূপের দ্বারা উৎপন্ন অবয়বী ব৷ দ্রব্য 

গুণনিরূপণম্ ৩৪৭ 



রূপশৃহ্য বলিয়া স্বীকৃত হইলে দ্রব্য চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের অবিষয় হইয়! উঠে। সকল 
অবয়বগত রূপের দ্বারা উৎপন্ন অবযনবীতে বা দ্রব্যে নীল পীতাদি বর্ণ বা রূপ 

ব্যাপ্যবৃত্বিরপে উৎপন্ন হয় ন৷ অর্থাং দ্রব্যের সকল অবয়ব-অবচ্ছেদে নীল বা 

পীতরূপ উৎপন্ন হয় না, যেহেতু নানারূপময় দ্রব্যের অবয্নবনৃতি পীতাংশ নীল- 

রূপ বলিয়া বোধিত হউকৃ। এইভাবে নীলপীতাদি বর্ণ বা রূপ অব্যাপ্যবৃততি- 
বূপেও উৎপন্ন হয় না। নীলরূপাদি যে সকল গুণব্যাপ্যবৃত্তি বলিয়া খ্যাত 

অর্থাৎ যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রপ্নকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, নিজ 

নিজ আশ্রয়ে উহাদের অভাব থাকে না; সেই সকল গুণ ব্যাপ্যবৃত্বিগুণ 

বলিয়া! অভিহিত। আর যে সকল গুণ নিজ নিজ আশ্রয়কে ব্যাপ্ত করিয়। 

থাকে না, নিজ নিজ আশ্রয়ে তাহাদের অভাবও থাকে, সেই সকল 

গুণ অব্যাপ্যবৃত্বিগুণ বলিয়া কথিত। অতএব ব্যাপ্যবৃত্তিগুণ অব্যাপ্যবৃত্তি 

বলিয়া স্বীকৃত হইলে বিরোধ হয়। সেই নিমিত্ত সকল অবয়বসমবেত 
নানাজাতীয় বর্ণের দ্বারা উৎপন্ন অবয্বী বা দ্রব্যে বিজাতীয় চিত্রনামক 

বর্ণ উৎপন্ন হয়। সুতরাং এক চিত্রবর্ণ সপ্তমরূপ বলিয়। স্বীকৃত ও অনুভবসিদ্ধ। 
অবয়বসমবেত দূপসমূহ অবয়বীর রূপের প্রতি কারণ হয় এবং কারণগত গু৭ 

সকল কাধ্যে সংক্রমিত হইয়া থাকে । সুতরাং চিত্ররূপস্থলেও অবয়বসমবেত 
নীলপীতাদিগুণসমূহের ছারা উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি নীঅপীতাদি অনেকবর্ণ 

স্বীকারজন্য গৌরবদোষ হয় । অতএব উক্তস্থলে বিজাতীয় এক চিত্র নামক 
সপ্তমরূপ স্বীকারে লাঘব হয় । এইভাবে চিত্ররূপ সিদ্ধ হওয়ায় সকল অবয়ব 

সমবেত নীলরূপ দ্বার! উৎপন্ন অবয়বিবৃত্তি পীতাদি রূপ উৎপন্ন হয় না। যে- 

হেতু নীলরূপ পীতাদিরূপের প্রতিবন্ধক। রূপস্থানে উক্ত যুক্তি অনুসারে 

স্পর্মও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাং কোমলস্পর্শ বিশিষ্ট অবয়ব ও কঠিনস্পর্শ বিশিষ্ট 

অবয়বের দ্বার! উৎপন্ন ঘটাদিবৃত্তি স্পর্শ স্বীকার না করিলে ঘটাদির স্পার্শন 
অনুপপন্ন হয়। এইজন্য এখানে চিত্র নামক স্পর্শ স্বীকৃত হইবে । রস এবং 
গন্ধও অব্যাপ্যবৃতি নহে । কিন্তু নানাজাতীয় রসবিশিষ্ট অবয়বসমূহের দ্বারা 
উৎপন্ন দ্রব্যে রস না থাকিলেও ক্ষতি নাই অর্থাত যখন সকল রসই সকলাবয়- 

বাবচ্ছেদে উপন হয়, তখন অবয়বীতে কাহার রস গৃহীত হইবে? অতএব 
অবয্নবী নীরস ইহা] স্বীকার করিতে হইবে। সেখানে অর্থাৎ নানারসবিশিষ্ট 

দ্রব্স্থলে রসনাদ্বার] অবয়বীতে অবয়বরসই অনুভূত হইয়া! থাকে । কারণ 
রসনেক্ত্িয়াদির দ্রব্যপ্রত্যক্ষে সামর্থ্য না থাকায় অবয়বী নীরস হইলেও ক্ষতি 

৩৪৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



নাই অর্থাৎ দ্রব্যাপ্রত্যক্ষের আপত্তি নাই। অর্থাং ষদি অবয়বিরস স্বীকার না 

করা যায় তাহা হইলে রসবত্বৃদ্ধার৷ অবয়বিপ্রত্যক্ষ হইতে পারে না। অর্থাং 

অবয়বিরস যদি একটি ভিন্ন থাকিত, তাহ হইলে সেই রস দ্বার! অবয়বীর 

প্রত্যক্ষ হইতে পারিত, যেমন রসবত্ব দ্বার দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হয়, ইহাই আশঙ্কার 

বিষয়। এই আশঙ্কার সমাধান এই যে--অবয্নবীর প্রত্যক্ষ না৷ হইলেও ক্ষতি 

নাই। যেহেতু চক্ষুঃ ও ত্বক এই দুই ইন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্রিয়ের ভ্রব্য গ্রহণে 

সামর্থ্য নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ার়িকের। বলেন-__যেখানে-_-নানারপবিশিষ্ট 

অবয়বদ্বার। উৎপন্ন অবয়বীতে অব্যাপ্যবৃত্তি--একদেশাবচ্ছেদে নানারপ আছে 

এইরূপ কথা স্বীকার করেন। তাহার বলেন--নীলাদিরূপ পীতাদিরূপোৎ- 

পত্তির প্রতিবন্ধক-_-এরূপ কল্পনায় গৌরব হয় । অতএব নানারূপ বিশিষ্ট 

অবয্নব দ্বারা উৎপন্ন অবস্নবীতে অব্যাপ্যবৃত্তি নানারপ উৎপন্ন হয় বলিয়!ই 

“যাহাৰ মুখ ও পুচ্ছ পার বর্ণ, খুর ও বিষাণ শ্বেতবর্ণ এবং যাহার মুখাদ্যতিরিক্ত 

সমস্ত অবয়ব লোহিতবর্ণ, সেই বৃষকে নীলবৃষ বলে” ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তবাক্যদ্বার! 

বিভিন্ন অবয়বাংশে বিভিন্ন বর্ণ স্বীকৃত হইয়াছে । ব্যাপ্যবৃত্তিজাতীর় 

ও অব্যাপ্যবৃত্তিজাতীয় গুণদইটির পরমস্পরবিরোধবিষয়ে কোন প্রমাণ 

পরিলক্ষিত হয় না। অর্থাং কোন গুণ একস্থানে ব্যাপ্যবৃত্তি হইলেই যে 

তজ্জাতীয় সকলগুণ সকলস্থানেই ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এ বিষয়ে কোন নিয়ম বা 

প্রমাণ পরিদৃষ্ট হয় না। নান।রূপ মিশ্রণস্থলে লাঘববশতঃ চিত্রনামক একটি 

রূপ স্বীকার অসঙ্গত, যেহেতু অনুভবের বিরোধ হয় । অন্যথ। অর্থাং অনুভবের 

বিরোধ অস্বীকার করিলে ঘট, পট ও মগাদি, ইহাঁদের-বনুত্ব শ্বীকার না করিয়া 

একত্ব স্বীকৃত হউক । এই যুক্তি অনুসারে অব্যাপ্যবৃত্তি রূপের মত অব্যাপ্যবৃত্তি 

স্পর্শ এবং রসও ব্যাখ্যাত হইল অর্থাং অবয়বভেদে নান। স্পর্শরসাদি স্বীকৃত 

হইলে চিত্রম্পর্শ ব চিত্ররস এইভাবে স্বতন্ত্রর্পে কোন বস্ত স্বীকার করা আর 

প্রয়োজন করে না ॥ ১০০ ॥ 

অক্ঞাবি-বংলালী: ললিক্মলন্মনূ অইনৃকষদূ। 

হঅজ্লু লায়া্ী লঘহাহিমনন্ষনা |:০৫॥ 

ঝন্ক্ধাবী হলজাঘা লিজ্মনাহি নব নুল্মনবূ। 

সাথ-ানতী মনভ্যাল্লী স্লাভলীনন্কাহক: ৫০২ 

গুপনিরূপণম্ ৩৪৯ 



অীবমহত্বাবীবমহ্ল অ লা অহিক্ষীজিজ: | 

অহানিল্রিযনান্াত্ন: হযাতুণন্ধাজ্ধ: ॥০ই।। 

অনৃজ্ঞাহীল-হীতীচ্ঘ-নীবার্ অ প্রিনিনী নল: | 

ক্ধাতিল্সাহিহিবাবিন লিব্বাহিন্্ ঘুল্বনল্ 11০ 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য । অন্য রূপ সকারণ 
অর্থাৎ অনিত্য। রস রসনেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয় । মধুর, কট্টর, অল্প, তিক্ত, 
লবণ ও কষায়ভেদে রস ছয়প্রকার। রস রাসনপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 

জলীয়পরমাণুগত রস নিত্য, অন্য রস অনিত্য। এই ছয়প্রকার রসই অবস্থা- 
বিশেষে পৃথিবীতে থাকে । জলে কেবল মধুর রস থাকে । রূপের মত রসও 
ব্যাপ্যবৃত্তি। হ্রীতকী ভক্ষণের পর জল পান করিলে জলীয় মধুর রস 
উপলব্ধ হয়। হ্রীতকী দ্বার! জিহ্বা! দোষমৃক্ত হইলে জলের মধুর রস আস্বাদিত 
হয়। পৃথিবী ও জল এই দুইটি দ্রব্যে রস থাকে । অন্ব দ্রব্যে রস থাকে না। 
পৃথিবীবৃত্তি রস অনিত্য, জলীয় পরমাণুর রস নিত্য, তত্ভিন্ন অর্থাৎ জলীয় 
পরমাণুর বার নিন্মিত রস অনিত্য। যে গুণ ঘ্রাণ বা নাসিক দ্বারা গৃহীত 
হয় তাহার নাম গন্ধ। এই কারণে বিশ্বনাথ বলিলেন স্রাণেন্দরিয়ের প্রত্যক্ষ- 

যোগ্য বিষরই গন্ধগুণ বলিয়া অভিহিত । গন্ধ ছুই প্রকার__সৌরভ বা' সগন্ধ 
এবং অসৌরভ বা দর্গস্ধ। গন্ধ কেবল পৃথিবীতেই থাকে । অন্ত দ্রব্যে থাকে 
না। যে গুণ কেবল ত্বগিক্ত্রিয়ের দ্বার। গৃহীত হয় ব। ত্বগিক্ত্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য 

বিষয় বলিয়। গণ্য হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ । এই স্পর্শগুণ-পৃথিবী, জল, 

তেজ ও বাম়ু এই দ্রব্যচতুষ্টয়ে থাকে। স্পর্শ ত্বাচপ্রত্যক্ষে সহকারিকারণ। 
স্পর্শ তিন প্রকার--শীতম্পর্শ, উ্ণম্পর্শ ও অনুষ্ণাশীতস্পর্শ । অনুষ্ণাশীতস্পর্শ 

দুই প্রকার-পাকজ ও অপাকজ। শীতস্পর্শ জলে থাকে, উষ্ণম্পর্শ 

তেজে থাকে। চন্দ্র সুবর্ণ প্রভৃতিও তেজ পদার্থ । এ সকল 
তেজে উ্ণম্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় না। চত্্রমগ্ুলস্থিত জলরাশির শীতম্পর্শের দ্বার 
অভিভূত হওয়ায় উষ্ণম্পর্শের প্রত্যয় হয় না। এইজন্যই চন্দ্রকিরণ শীতল 
বলিয়। অনুভূত হয়। প্রকৃতপক্ষে চন্দ্রমগুলের নিজের কোন তেজই নাই। 
সূর্্যমণ্ডলের তেজের ছারাই চল্দ্রমগুলের তেজন্ত্রসিদ্ধি। পাকজ অনৃষ্ণাশীত- 
স্পর্শ পৃথিবীতে এবং অপাকজ অনুষ্ণাশীতস্পর্শ বায়ুতে থাকে । পৃথিবীর 

৩৫০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিিকাবল্সী 



স্পর্শ কঠিন ও কোমল এবং পৃথিবীর স্পর্শ পাঁকজ বলিয়া উহ! অনিত্য। জলীয়- 
পরমাণুর স্পর্শ ও তৈজসপরমাণুর স্পর্শ ও বায়বীয়পরমাণুর স্পর্শ নিত্য । 

জল, তেজ ও বায়ু ভিন্ন সকল দ্রব্যগত স্পর্শ অনিত্য। যখন বায়ুতে অধিক 

তৈজস পরমাণুর সংযোগ হয়, তখন বাম অত্যন্ত উষ্ণ বোধ হয়। এবং 
শীতকালে বায়ুর সহিত জলীয় পরমাণু অধিক থাকায় বামু শীতল বলিয়া 

অনুভূত হয়। তৈজস পরমাণু অধিক থাকে বলিয়া অগ্নিসংযোগে জলে 
উষ্ণ বোধ হয়। প্রকৃতপক্ষে জলাদির স্পর্শের কোন পরিবর্তন ঘটে 

না ॥ ১০১-১০৪ | 

জন্তান্থীলি । অন্তদহ্মাঘীবীঅ:ঘহনাতীন্ন হণ নিতআমূ। দৃথিন্বীপহদাধ্ুক্ণ ভুল 
লিন্জম্ ; ল্গঘাঈন ক্ঘাল্তবীন্ঘল:। ল্ছি ঘন্হ্সনাক্চালল্নত ভহ্যলীওদ্ধ দন । 

নহি কেকণাভহ্স ক্কণাজিক্সা লীলানযন্রা ললি | হত ক্ষমতা ঘহলাঘাননি ঘান্লিজ:। 

অল্তন্ব-ল-বজ:ঘহলাগুজনজিল' ভদমূ। অ্ন্ুকদ-জল্তদূ। হবলিভনঘলি- 

₹েহিতত্রলি। অনুক্ঞাকীলি | হাঝনম্বানি কঃ জ্কাহতালিত্খ:। ঘৃতনহিলি। জল্ত- 

ঘনাতী হ্ভীলিতঅ:, অন্য: অত্নী5ঘি হঘী5দিত হঘ্; । বান নিকনযলি_প্লাপা- 
লান্তাহলি । অুণক্কাহ্ক হলি | প্লাতাজ-্যন্ান অন্থক্কাহী ঝ হত: | ঘভ্নীদি বালনীলিজ্স 

হন। হনহা লিনআঅলিহনহা হুলি | তক্ঞাহন্ক হলি । হনাহানসতঅধী-ভ্নহা-জ্কাহআলিব্সখ: 

আন্ুচ্জাহীল হলি | ম্বপ্রিভ্যা লাষী নন ভরহাওত্তুচ্জাহীল: | অব হীল: | বীজ চা: । 

ক্লাভিল্ীনি। জ্ঞতিনন্তক্দা-ভদহাঁ দৃথিন্যামঈজশ্ব: | ক্কতিনতন্বাহ্কিন্ত্ত ল অঁতীনানিষ্তী 

আলিনিহীম:, ল্লগ্নান্াত্রানপী: | ঘৃতর্নলভ্িলি। অক্ঞবীলীন্রাস্তু-নহমলাপু-ভ্ঘহা লিজা 

হনব্লিলাভন্ত.অলিত্! হত্সশ: ||২০২-২০৩॥ 

জলাদি ইতি। জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ নিত্য। 

কিন্ত পৃথিবীর পরমাণুর রূপ অনিতা, যেহেতু পাথিব পরমাথুর রূপ পাকের 

দ্বার| রূপান্তর প্রাপ্ত হয়। অগ্নি দ্বারা ঘটের পাকের পর ঘটের অবয়ব অপক্ক 

বলিয়! উপলব্ধি হয় না। অগ্নিসংযোগে পাকের দ্বারা উৎপন্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট 

কপালের-_-ঘটের অবয়ববিশেষের কপালিকা অর্থাৎ কপালের অংশবিশেষ 

কখন নীলরূপবিশিষ্ট অবয়বরূপে পরিণত হয় ন1। এই ক্রমে পরমাণুতেও 

পাকসিদ্ধ হয় । অর্থাৎ কপালের অবস্নব যদি শ্যামবর্ণ হয়, তাহা হইলে কপাল 

রক্তবর্ণ হইতে পারে না। এইভাবে শেষ পর্যস্ত চরম অবয়ব পরমাণু রক্তবর্ণ 

না হইলে পরম্পরা ক্রমে অবয়বী দ্বযণুকাদি রক্তবর্ণ হইতে পারে না। অতএব 
ঘট বহিচসংযোগে বিনষ্ট হইয়! পরমাণুরূপত। প্রাপ্ত হয়। পাকের দ্বার! 

গুপনিরূপপম্ ৩৫৯ 



পরমাণুর শ্যামরূপ নাশের পর রক্তরূপের উংপতি হয় । তাহার পর এ বহিঃ" 

মধ্যে দ্বাগুকাদি পরম্পরা ক্রমে রক্তঘট উৎপন্ন হয়। 

জলীয় পরমাণুর রূপ ও তৈজস পরমাণুর রূপ ভিন্ন অন্য বস্ত্র রূপ অনিত্য। 
রস নিরূপণ করিতেছেন গ্রস্থকার_-“রসম্ভ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার1। যে গুণ রসনার 

বার! গৃহীত হয় বা রাসনপ্রত্যক্ষের যোগ্যবিষয় বলিয়া! গণ্য হয়, সেই গুণের 
নাম রল। রাঁসন প্রত্যক্ষাত্কজ্ঞানের প্রতি রস কারণ। পৃর্বেবের মত অর্থাৎ 

জলীয় পরমাণুর রস নিত্য ; অন্ত সকল রস অনিত্য । গন্ধ নিরূপণ করিতেছেন 

_-পগ্রাণগ্রাহা” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যেগুণঘ্রাণ বানাসিক ইন্দ্রিয়ের দ্বার 

গৃহীত হয় বা ঘ্রাপেক্ত্রিয়ের প্রত্যক্ষের যোগ্য বিষয় বলিয়! কথিত হয় সেই গুণের 

নাম গন্ধ । ঘ্রাণেজ্দ্িয় জন্য প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানে সেই গন্ধ সহকারিকারণ । গন্ধ কেবল 

পৃথিবীর গুণ এবং উহ অনিত্য। স্পর্শ নিরূপণ করিতেছেন-_“স্পর্শ” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা । যে গুণটি কেবল ত্বগিক্দ্রিয়ের দ্বারাই গৃহীত হয় ব! ত্বগিক্দ্িয়ের 

প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় বলিয়! পরিগণিত হয়, সেই গুণের নাম স্পর্শ । উপকারক 

অর্থাং স্পার্শনপ্রত্যক্ষাআকজ্ঞানে স্পর্শজ্ঞান কারণ। স্পর্শগুণ পৃথিব্যাদি দ্রব্য- 
চতুষ্টয়েই থাকে । পৃথিবী ও বামুর স্পর্শ অনুষ্ণাশীত অর্থাৎ উষ্ণও নহে 
শীভলও নছে। জলের স্পর্শ শীতল । তৈজস স্পর্শ উষ্ণ । পাঘিব স্পর্শ 

কঠিন ও কোমল । কিন্তু সংযোগবৃত্তি কঠিনত্ব ও কোমিলত্ব জাতি বলিয়া 
স্বকৃত হয় না। যেহেতু সংযোগ চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের বিষয় বলিয়। সংযোগনিষ্ঠ 
জাতির চাক্ষুষপ্রত্যক্ষের আপত্তি হয়। পুর্বববং। অর্থাৎ জলীয়, তৈজস 

ও বায়বীয় পরমাণু সমবেত স্পর্শ নিত্য, তদৃভিন্ন স্পর্শ অনিত্য ॥ ১০১-১০৪ ॥ 

হবিমাঁ নাধঅব্বল্তু ছিবী লাল্যঙ্গ নুগছিন্। 

বঙ্গাদি নংলাী ভসাত্ নাক্ধী লহীঘিক্ট লখী ৫০৬ 
কিন্তু পৃথিবীবৃত্তি রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারিটি গুণ পাকজ। অন্য 

বস্তর & গুণ সমূহ পাকজ নহে। তাহার মধ্যে বৈশেষিক মতে পাধিব 
পরমাথুতেও গ্লাক হয় । ছ্যণুকাদিতে পাক উৎপন্ন হয় না ॥ ১০৫ । 

হবিঘাঁ_হদ-ব-বাল্্র-ভর্হালা | লাল্যঈলি । দুশিভ্যা ছি ভন-হতত-বাল্ত-ভপহাঁ- 
নহাম্বতি: ঘানক্ক-অঁঘীবহ্তষ্যউ | ল হ্থি হালঘাদি ধমাযলাল অক ভনাহ্ক ঘহালবি। 

লীইবীংসনীচ্যত্বাল্তঘ-জ্যলিইক্কাফ্যাদীনাঘিকনীঈলি লিতাঁঘব, ঘলন-দুঘিভ্ঘীঃ 

হীল্রহ্যহ্বাহিমন। লগ্গাঘি দৃথিবীপ্তু অঘি নী ঘহনাগাজন ভদাহীলাঁ ঘা হলি 

৩৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



নহীমিন্ষা শ্রহল্নি। বম্বানঘনাহাযং_অনযমিনাওচ্তন্টন্থ অনঅত্ভ নাকী ল শমননশ্রি। 
ঘহল্ত্ত মষ্ধিভ্বধীবীলাতরতমিন্ত িলচ্ইন্ত ভবলল্নন্তু অহদাঘাদ্ত নাক: | ঘ্ুলহন্ঘ ঘক্গণব্মাত্তে- 

ববীশাহু লন্মতক্তা হিক্ষিনত-ঘুলজলন্াযনিণয্াল্নীনুঘজি: | বীজজামলিহাবিতমবাতহান্ 

ভুপভ্ন্থনাহী লাহিলি জ্মুছ্বাল্বীব্ঘতিকনলি। আগ ভম্স্জ্ঞাহি ভশ্ন্রিলাহালাহ্জ্য 
কলিলি: হাত: ভ্বলহঈতযা কথাহিনহলতর্লীলিছাম্মজূতিনহাবাশ হাঘাদঙ্গিবা। লঙ্গ 

অিলাবাজনিমালালক্জীজ্ঞাই লতর্ধাণা | ীভ্ক্ষীকাইন্ত্ু রিশা: ভ্িত্সিনুলাধীহহী ল্লিনামা 

অনল, নিহবহাত্য অহন ভ্ুল্দতত্ ভ্যালু, “ভাঁঘীবা-নিলাবাত্রীহলই্থা কাত্তা জ্ঞম” ছলিতি 
অহীমিন্ুসল্ । হলীজহীন্নজ-াআালহাকত্র লহতাথঃ | আল্যঘা ক্লঘ্তীডনি ভঙ্লহ- 

অযীবীন্ঘন্জী ঘুতরঘঘীবালাহাদহাআক্ন্যামিঃ হসাহিনি। ভগ বহি লল্যাবক্ক- 
অণীযা-লিলাহা-নিহাচ্ত ক্জানণঞ্ছঘ শিাবাঅ-নিশাহা: হসালূ, লহক্ঞাহ্হাহাতা । খাটি 

_ অধ নলহাজা । লন্বির্বঘীবালু ঘহনাতী জম । ললঃ ণহলাগজল্নীইঘা পরিললাহা কুল 

আহ্কমন্কলআীসলাহাব্বলী লঘঘ্যুক্ষনাহা: (২) ললঃ নহনাতী হযানাহিলাহা: (৭) কজী 
বক্কা.ব্ণছি: (২) লী রন্যাবমান্তযু্া ক্গিযা (২) অলী শ্রিমাহা: (৬ লন: 
ঘৃত্ভঁতীবানাহা: () লল আহ্হনকঅঘীযা: (৩) লী জমঘঘুন্ঠীল্সছি: (৫) ললী 

ক্কা্য,ন্নজি: (৭) ছুলিলবগ্তা | লন্তু হসালাহিলাহাহাত হজীনুঘজিহাগ আা নহলাতী 

রতযাহবান্তুুা ক্ষিসা$তিতঅলিন্নজ | অলিভ নহদাআী অনু ক্ষ, ললিলাহানজ্লইঘা 
যুগীনুঘলিলন্লইআ ন্ন ভন নহলাঘী ক্ষিনাললহাতনাভ্রানু) ক্কল্ললি জ্ক্লা্তিহান্তুলুঘতী: 

নিঘগ লল্মী জন্নাহজলাল্লহুতাঙ্ষিযান্ত্দলহভ । নুখাদি দহ্দাঘী হশ্রাদাহিলিন্জিঅল- 
কান্ত হক্ান্ব ওলি: হ্আাহিলিন্নস । বুলফনাহিধ্স্ববহআাদি জদাল্লই কঈত্ুকলান। অধ 

ভ্হাঙতা । ঘা ম্বাহলন্কর্সীবালিনাহানিহাচ্ভ ক্কা্তদহম নিক্ালীন দিলাবাজনন 
অলি হাত্। ভখাছি লন্তিতযীাহ ভশ্ঘন্ু্ধাহ্্নক্জ ঘহ্নাঘী কমল, ললী লিলাবা:, ল্রল 

আহ্কলক্কভঘীবানাহাব্লী নহান্ষনাহা-নিবামাল-নিনাধী (২) লল: হঘানলাহা-দ- 
বরমীবানাহী (২) লনী হজীন্ঘকসুলহবষীবী (২) লী অন্িনীহুলঅল্য-নহমাঘুক্ষচ্নাী 

লাহা: (৮) ললীগরচ্নবাল্দঅতীবাহ্ লন্যাহকান্তুযুা ক্ষিা (৬) লী মিলাবাঃ 
(৫). ললহন্ন দৃততর্তবীবালাহা: (৩) লল আাহকমনকভযীব: (4) ললী নুঘগরক্দীনুনলি: 

(৭) ল্রলী বজীবুদ্নজিঃ (৭০) জধীক্ষান্হাহাঘা | লন্বি্ভঘীতান্ নহদাী ক্কক্ম | লরলী 
নিলা: । ল্লী ছজ্যাহজখন্ডর্লঘীবালাছা: । ভতী লঘতুক্ষলাহাঃ (২) ললী ভম্মঘুক্ষলাছা- 

নিহিচত ক্কালদর্ঘঘ লিমাবঅন্বিাবাহ্যান-লাহী (৭) ভল: ভুকভবীদালাহাজীনুঘন্তী: 

(২) তত তজতইহাভযীব: (৬) ললী অন্তরিলীহুলজল্যঘব্নাথী ক্রুজ্মনাহাঃ (৬) অলী 5চ্ভু- 

অন্থান্নবঘীবাহ্ ল্যাফনান্্যুতজা ক্ষিযা (€) লী তিাবাঃ (৩) জল: দু্ঁতীযলাহাঃ 
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(4) লন্বী হজ্খাহনকীলঘঘঘীব: (৭) লতীহঘঘ্রেভীত্নজি: (২০) ললীতজীনঘলি: 
(২২) ন্ঘনম্বজ্হনই্ষত্দাব্লিনবীবাজ কঘনাহীলুদাহী, ভ্রামবৃক্তানক্ষবআামনংভিশ্বহ- 

আমু। কিস্ব লাহাক্কী যত্যব্ঘাহজ্কবরহা লঙ্ক কণারাঅমিলাহী লীক্ণহিত্য' অহনা: 
হযান। ভত্ঘাহ্কহইল্লাহাকত্্থা ৌীন্নত্ী লহুমিলহী হক্জবহলা ন হআান। জখ 
ঘহলাঘ্ঘল্লই জ্হলন্িন্মনাল, ঘস্বদাব্হাতীতদি ঘ্ুতীন্দলি: | লখাছি হক্ষলনহলাজী 

কর্ম, ললী ধিআাহা: ॥ লল জাহক্কঘতীবনাহা-বহনাধ্জল্হ্দজী | ললী লম্যঘুক্ষনাহা: 

ঘহলাধ্তল্লংক্ষনঅক্প-নিলানহন্বকবক্ক: জ্ঞাত: (২) নং হ্যালাহিনাহী শ্রিমাবাম 

দুত্রভবীবানাহাহন্মতরক: জ্ঞাত: (২) লী হীন্নশিহতযাহজমন্তন্তনীবাহনতশীক্চ: জানত: 

(২) অথ নত্যুকীন্পলি: (৫) নী হক্জীনুলিহিনি (২) ঘস্বহাগা | জত্যলাহাভলক্কাত 
ঘহদাঘ্লললই হজ্ন্থিল্ললান চট ঘুীন্ঘনি: । লশ্াছি দহমাঘুকজ্লআা ঘহমাঘতল্নাহ- 
হিদ্দাবা্রত্র আহ্জনক্ষভ্রবীবনাহাজ্নলা ভ্রঘৃক্ষলাহা-নহলান্রেল্লহক্মতী (২) অধ 

হযালাহিনাহা: ঘহমাজ্ল্তই ভ্বক্মআী নিআাবাহত্ব (৭) লী হজীনুঘলি: ঘহলাঘ্নল্তই 

দৃচ্ঘমীবালাহাহন্ম (ই) লন্র: ঘহলাধ্ঘজ্লবেঘীব: (৮) ললী লশ্মহক্গীব্ঘলি: (4) অথ 

হজীন্দ্জিহিলি (6) | হরণ হ্যাললাহাহা নহদাঘনল্বাই ল্মন্নিল্ললালু, ঘমহাজা। 
লখাছি--নহলাথী জন, লন: নলোহ্জলইতা ভ্িলাবা:ঃ লন: আহ্জমন্কীবালাহা জললী 
শ্যঘৃজ্জলাহাঃ €২) লং হঘাদাহিলাহা: দহলাতনল্লহকনতী (২) লী হজীল্দজিঃ 

ঘহলাজ্জল্তই জর্দজঅতিসাধাহ (২) লন: হনান্বল্বইঘা দুক্বতঘীবালাহা: (২) লন: 

নংদাজ্বন্লইআজঘীন" (এ) লী জযঘুক্ীন্ঘনি: () ললীহকষীন্দ্বকি: (৩) হন 

হজীলদতিবনকাভ ণহনাচ্দল্লই জমঘিল্ননাহ্চ্তহাগা | ভখাছি-ঘহদাতী জম, লল 
ঘহলাতল্তহ বিলাহ:, শুনল আহ্ফলক্কভমীবানাহাজ্তলীলঘঘূক্ষলাহাঃ (২) ললঃ হযাললাহা: 

(২) ভ্রতী হকীলুঘরি নহনাজ্পল্হক্কল্পত্জী (২) লল: ঘহ্নাঙ্জন্লবক্গজনিলাবা: 
(*) লন: তৃক্রর্ববীননাহা: («) বল: ঘহদাজ্দ্ল্ন্ঘীন: (8) লবী নুযঘক্ধীন্ঘলি: 
(৩) অখ ৌল্মলি () হিঅজ্হহাতা ৭০এ।। 

ইহাদিগের ইতি । অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই গুণসমূহ পৃথিবীতে 
থাকে। জলে রূপ, রস ও স্পর্শ থাকে কিন্ত গন্ধ থাকে না। তেজে রূপ 

ও স্পর্ম থাক কিন্ত রস ও গন্ধথাকে না। বামুতে কেবল স্পর্শ থাকে, 
অপর তিনটি গুণ থাকে না। জলের রূপ, রস ও স্পর্শ অপাকজ হইলেও 

জলবৃতি এই গুপত্রয় অনিত্য। এবং তৈজসীয় রূপ ও স্পর্শ এবং বাত্ববীয় স্পর্শ 

অপাকজ হইলেও উহার! অনিত্য । জলবৃত্তি স্পর্শ অপাকজ শীতল । তৈজসীয় 
ক্পর্ম অপাকজ উ্ণ। বায়ুর স্পর্শ অপাকজ অনুষ্ণাশীত অর্থাং উফ্ণও লহে 
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শীতলও নহে। পৃথিবীবৃতি স্পর্শ পাকজ অনুষ্ণাশীত অর্থাং উফও নহে 
শীতলও নহে। ূ 

বিশ্বনাথ বলিলেন-_পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ ওস্পর্ম এই চারিটি গৃপের 

পাকজত্ব অর্থাং পাকজন্যত্ব আছে । কোন সময়েই অন্যত্র অর্থাং জল, তেজ ও 

বায়ু এই ত্রব্যত্রয়ে উক্ত গুণচতুষয় সমবেত হয় না। অগ্নিসংযোগ হইতে 

কেবল পৃথিবীতেই রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের পাকের দ্বার। পরিবর্তন পরিলক্ষিত 

হয়। শতবার অগ্নি ছারা উত্তপ্ত হইলেও জলসমবেত রূপাদির পরিবর্তন হয় 
না। গন্ধ কেবল পৃথিবীবৃত্িগ্ণ, অন্ধ দ্রব্যে থাকে না। জলে গন্ধের উপলব্ধি 

হইলে অথবা বায়ুতে গন্ধের উপলব্ধি হইলে বুঝিতে হইবে যে-এ গন্ধ কোন 

পাধিবদ্রব্যেই আশ্রিত। সেই পাথিবদ্রব্যের সহিত জল ও বায়ুর সংযোগ 
হওয়ায় তদাশ্রিত গন্ধ জল ও বাম়ুতে প্রতীত বা প্রতিভাত হয়। এবং যেমন 

পৃথিবীর 'ও সামুর স্পর্শ শীতল না হইলে জলীয় পদার্থের সহিত পৃথিবী ও বায়ুর 
ংযোগ হওয়ায় উহাদের স্পর্শ শীতল বলিয়া উপলব্ধি হয়, সেইরূপ জলে 

সৌরভ ও উষ্ণতা গুণ থাকিলে ও জলের সহিত কোন পাধিব ও তৈজসীয় বস্তর 
সংষোগবশতঃ জলে সৌরভ ও উষ্ণতার উপলব্ধি হয় । সেই পাথিববস্তর মধ্যে 

কেবল পরমাধুতেই পাক হয়। এই কথা বৈশেষিকেরা বলেন । তাহাদের 
অভিপ্রায় এই যে রূপপরিবর্তনের জনক তেজঃপদার্থের সহিত সংযোগ সম্ভব 

ন1 হওয়ায় অবয়বিদ্বারা আক্রান্ত অবয়বসমূহের পাক সম্ভব হয় না। কিন্ত 

বহ্িসংযোগ দ্বারা অবয়বিসকল বিনষ্ট হইলে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে সকল পরমাণুতে 

পাক উৎপন্ন হয়। পুনরায় পর পরমাণুর সংযোগ হইতে বা দ্বার! দ্বযণুকাদিক্রমে 
মহাবয়বী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হ্য়। তেজের অত্যন্তবেগবশতঃ অল্পকাল মধ্যেই 

পূর্বসংস্থান বিনষ্ট ও শীঘ্র অপর সংস্থান উৎপন্ন হয়। এখানে দ্বাণুকাদি 

নিজের বিনাশ কাল হইতে আরম্ভ করিয়! কতিপয়ক্ষণের মধ্যে পুনরুৎপন্ন 

হইয়] রূপাদিবান্ হয়, তাহার প্রক্রিয়া শিষ্ঠদিগের বোধসৌকার্য্যার্থে প্রদাগশিত 

হইতেছে। 

বৈশেধষিকগণ পরমানুতে পাক স্বীকার করেন আর নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতে 

পাক স্বীকার করেন। তাহার মধ্যে অর্থ বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকার ও 

অস্বীকার এই মতছয়ের মধ্যে বিভাগজস্ বিভাগ অস্বীকৃত হইলে নয়টি ক্ষণ হয় । 

এখন উত্তরদেশসংযোগের অনুৎপত্তিবশতঃ পরমাণুসমবেত ক্রিয়ানাশও উৎপন্ন 
হয় না, যেহেতু উত্তরদেশ-সংযোগ না হইলে ক্রিয়া! নাশ হয় না। নবক্ষণ- 
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প্রকিয়া--নয়টি ক্ষণে ছ্যতুকার্দি দূপবান্। অর্থাৎ নৈয়াফ়িকেরা বলেন-" 
প্রন্থলিত বহিকুণ্ডে ঘটসংস্থাপিত হইলে তীব্র বহিসংযোগঘ্বার1 ঘট বিনষ্ট হয় 
লা। ঘট বিন হইলে “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা অপ্রমা হইত । 

স্যাঁমঘট রক্তবর্ণ হইলেও এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা যথার্থ হয় । ইহাতে ঘটের অবিকল 

সশ্িতিই সিদ্ধ হয়। এইজন্য স্বীকার কর। উচিত যে--অবয়বীতেও পাকজ 
রূপাদি উৎপন্ন হয়। অবয়বসমূহের সংযোগ যতই নিবিড় হউক্ না কেন, 

সেখানে অতিসৃপ্্প ছিদ্র থাকিবেই। ঘটে তৈলঘ্ৃতাদি থাকিলে ঘটের 
বহির্ভাগেও ওঁজ্বল্য প্রত্যয় হয় । এ ওজ্জল্য তৈলঘ্বতাদি দ্রব্যের বহিরাগমনেই 

উৎপন্ন হয়। যদি ঘটে অভি সৃষ্ষ্চ্ছিদ্র না থাকিত, তাহ! হইলে ঘ্ৃততৈলা দির 

বহিরাগমন সম্ভব হইত না| এইরূপে ঘটে অতিসৃল্ষচ্ছিত্রের অবস্থিতি সিদ্ধ 

হইলে বা স্বীকৃত হইলে সৃক্মতম অগ্নিকগার প্রবেশের নিমিত্ত ঘটের সকল 
অবয়বের বিভাগ স্বীকার প্রয়োজন করে না। এই সৃল্মছিদ্রে অগ্ত্িকণ। প্রবেশ 

করিয়া ঘটের শ্যামনূপ বিনষ্ট করে এবং ঘটে রক্তব্ূপ উৎপন্ন করে । এই 

কারণেই নৈয়ায়িক অবয়বীতেও পরমাণু পধ্যন্ত সকল অবয়বে পাক স্বীকার 

করেন এবং উভগ়্ত্র একই সঙ্গে পাক হওয়ায় একই সময়ে রূপান্তরের 

উৎপত্তি হয় । 

বৈশেষিক মতে বিভাগজন্ত বিভাগ স্বীকার করিলে কৌঁম বস্তুকে অপেক্ষা 

করিয়াই বিভাগ উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় । আর বিভাগ কোন পদার্থকে 

অপেক্ষা না করিয়৷ নিরপেক্ষ ভাবে বিভাগের জনক হইলে বিভাগ কর্ম বলিয়। 

গণ্য হওয়ায় বিভাগে কর্মবলক্ষণের অতিব্যাপ্ডি হয়। যেহেতু “সংযোগ ও 

বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ কর্ম বলিয়৷ কথিত” এই কথা বৈশেষিকসৃত্রে 

উক্ত আছে। অনপেক্ষ বা নিরপেক্ষ শব্দের__“কর্মের উত্তরক্ষণে উৎপন্ন 

ভাবপদার্থের সাপেক্ষ” ইহাই বিবক্ষিত অর্থ । অন্যথা অর্থাৎ কর্মের 

অব্যবহিত পরবর্তী কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া সংযোগ ও 
বিভাগের কারণ কর্ম” এইরূপ নিরপেক্ষ শব্দের পারিভাষিক অর্থ স্বীকার ন। 

করিলে কর্মোুও উত্তরসংযোগের উৎপত্তিকালে পূর্বসংযোগের নাশ 

অপেক্ষিত হওয়ায় উত্তরসংযোগজনক কর্মে অব্যাপ্তি হয়, অর্থাৎ পর্ববসংযোগ 

বিন না হইলে উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় না। অতএব কর্ম-সংযোগ ও 

বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ না হওয়ায় উক্ত অব্যাপ্তির উৎপতি হয়। কিন্ত 

অনপেক্ষ শবের উক্ত বিবক্ষিত পারিভাষিক অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত অব্যাপ্তি 
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হয় না। যেহেতু কর্ম পূর্বসংযোগ নাশের সাপেক্ষ হইলেও নাশ ভাব পদার্থ 
নয় বলিয়] কর্মে উক্ত অব্যাপ্তি হইল ন1। যেখানে অর্থাং কোন বস্তকে 

অপেক্ষা! করিয়। বিভাগ বিভাগের জনকস্থলে যদি দ্রব্যের উৎপাদক-সংখোগের 

বিনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহ1 হইলে 

তখন দশক্ষণা প্রক্তিয়। হয় । আর যদি দ্রব্যনাশবিশিষ্ট কালকে অপেক্ষা করিয়া 
বিভাগজন্য বিভাগ হয়, তাহ] হইলে তখন একাদশক্ষণ। প্রক্রিয়া! হয় । তথাহি-_ 

সেই প্রক্রিয়াসকল বণিত হইতেছে--প্রথমে নবক্ষণ। প্রক্রিয়া । [এই কলে 

বিভাগজন্য বিভাগ স্বীকৃত হয় নাই ] যথ] বহিঃসংযোগ হইতে পরমাথুতে কর্ম 

অর্থ। দ্বাগুকের উৎপাদক পরমাধুদ্বয়ের মধ্যে একটিতে ক্রিয়া । তাহার পর 
দ্বযগুক-আরম্ভক অন্যপরমাণুর সহিত বিভাগ, তাহার পর দ্বগ্রুকের উৎপাদক 

সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্বগ্ুকের নাশ (১), পরমাণ্গতরূপনাশের প্রতি 

ঘবাগ্ুকাত্মক দ্রব্য প্রতিবন্ধক বলিয়! দ্যগুকনাশের পূর্বে শ্যামবর্ণের নাশ অসস্ভব- 
হেতু দ্বগ্ুকনাশের পর পরমাথুতে শ্যামাদিরপের নাশ হয় (২), তাহার পর 

অন্য বহিসংযোগ হইতে রক্তরূপাদি চতুষ্টয়ের উৎপত্তি হয় (৩), তাহার পর 

ঘ্যগ্ুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক-অনুকৃলক্রিয়। (৪), তাহার পর বিভাগ (৫), তাহার 

পর পুর্ববসংযোগের নাশ (৬), তাহার পর দ্বাগুকের উৎপাদকসংযোগ (৭), 

তাহার পর দ্বাগ্রুকের উৎপত্তি (৮), তাহার পর রক্তরূপাদি চতুষ্টয় গুণের 

উৎপত্তি (৯)-_-ইহাই নবক্ষণ] প্রক্রিয়]। 

যদি বল শ্যামাদিরূপের বিনাশক্ষণে বা রুক্তরূপার্দির উৎপত্তিক্ষণে 

পরমাণুতে দ্বাণুকাত্মক দ্রব্যের উৎপাদক অনুগুণক্রিয়৷ উৎপন্ন $উকৃ। এইরূপ 
বলিতে পার না। যেহেতু অগ্নিসংযুক্ত পরমাণুতে যে কর্ম উৎপন্ন হয়, 

সেই কর্মের বিনাশ ব্যতীত এবং গুণের উৎপত্তি ব্যতীত সেই পরমাণুতে 

দ্বাগুকের উৎপাদক অনুকূল ক্রিয়ার উৎপত্তি সম্ভব হয় না। যেহেতু 
কর্মবিশিষ্ট দ্রব্যের উপরে কর্ম থাকে না এবং নিগুণ দ্রব্যে দ্রব্যের উৎপাদক 
অনুগুণকর্ের অনুৎংপত্তি হয় । অর্থাং উত্তরদেশে সংযোগই ক্রিয়ার বিনাশক 
একথা পূর্বেব কথিত হইয়াছে। এঁ উত্তরদেশসংযোগ দ্বপ্ুকনাশ হইতে 

উৎপন্ন হয়, অতএব উহ দ্যগ্ুকনাশের পরক্ষণে অর্থাৎ শ্যামনাশক্ষণে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং শ্যামবর্ণ বিনাশক্ষণে পরমাধুক্রিয়ার বিনাশ হয় । তাহার পর 

রক্তরূপের উৎপত্তি হয়, তাহার পর দ্বণুকের উৎপাদক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। 

নি ভ্রব্যে ক্রিয়া ব। কর্ম থাকে না, যেহেতু অভিঘাত, নোদন, বেগ ও 
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অনুষ্টাদি ক্রিয়াজনক পদার্থমাত্রই গুপবিশেষ, ও গুগসমূহেয় পূর্বোংপতি 
ব্যতিরেকে এ গুণজন্য ক্রিয়া উৎপন্ন হইতে পারে না। যদি বল তথাপি শ্যাম- 

রূপার্দির ধিনাশকালে' পরমাগুতে রক্তরূপাদগি উৎপন্ন হউকৃ। এরূপ কথা 
বজিতে পার না! ধেহেতু পূর্বেবাংপন্ন রূপাদি পরবর্তী রূপাদির উৎপত্তির 
প্রতি প্রতিবন্ধক বলিয়া পূর্বেবোংপন্ন রূপা্দির ধ্বংস ও পরবর্তী রূপাত্তরের 
প্রতি কারণ বলিয়। গণ্য । 

এখন. দশক্ষণপ্রক্রিয় | যথা-সেই দশক্ষণপ্রক্রিয়! দ্ব্যগ্ুকের উৎপণদক 

সংযোগের বিনাশবিশিষ$ কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগের 

উৎপত্তির পর উৎপন্ন হয়। যথা বহিসংযোগ হইতে দ্যণুকের উৎপাদক 

পরমাণুতে কর্ম বা ক্রিয়া। তাহার পর বিভাগ, তাহার পর দ্বণুকের 

প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ছ্যণুকের নাশ ও বিভাগজন্য বিভাগ €১) 

অর্থাৎ তৃতীয়ক্ষণে দ্যগুকের প্রযোজক-সংষোগ বিনষ্ট হয় এবং চতুর্থক্ষণে 

পরমাণু-আকাশ-বিভাগরূপ বিভাগজন্য বিভাগ উৎপন্ন হয়। তাহার পর 
পরমাণু-সমবেত-শ্যামরূপের নাশ এবং পরমাণু ও আকাশের সংযোগ নাশ (২) 

যেহেতু পরমাণু-সমবেত শ্যামরূপ বিনাশের প্রতি দ্বযগ্ুকনাশ কারণ বলিয়। 
কারণীতৃত দ্যপ্ুকনাশের পূর্বে কাধ্যভূত পরমার্ৃ-সমবেত শ্যামরূপের নাশ 

সম্ভব হয় না । তাহার পর রক্তরূপ উৎপন্ন হয় ও উত্তরসংযোগ উৎপন্ন হয় (৩), 

যেহেতু উত্তরসংযোগ- ব্যতীত পূর্ববক্রিয়া বিনষ্ট হয় না, একটি কম্মের 
উপস্থিতিকালে অন্য কর্ম উৎপন্ন হয় না। এইজন্য দ্বাণুকের প্রযোজক কন্মের 
উৎপত্তির পূর্বের উত্তরসংযোগের উৎপত্তি প্রয়োজন। কর্মন্বজন্য পরবর্তী 
সংযোগ দ্বার! বিনষ্ট হয় । সেইজন্য উত্তরসংযোগ্ের উৎপত্তির পর বহির- 

সংযোগবিশেষজন্য পরমাণুতে কর্ম্ম বিনষ্ট হয় (৪)। তাহার পর অদুষ্টবিশিষ্ট 
আত্মমংযোগ হইতে দ্রব্যারস্ভানৃগুণক্রিয়া (৫) অর্থাৎ সেই সেই ঘটাদি, 

যাহার ভোগসাধন হইবে, তাদৃশ-অদৃষ্ট সহকৃত-আত্মার-পরমাণুর সহিত 
বহ্কিসংযোগবশতঃ দ্রব্যের আরস্ভানুক্রিয়! উৎপন্ন হয়। সেই অনুগুণক্রিয়ার 

উৎপত্তির পর বিভাগ হয় (৬), বিভাগের পর পূর্ববসংষোগের নাশ (৭) তাহার 

পর দ্রব্যের প্রয়োজক উত্তরসংযোগ (৮) তাহার পর দ্বণুকের উৎপতি (৯) 

তাহার পর রক্তরূপাগির উৎপত্তি (১০)। 

এখন একাদশক্ষপপ্রক্রিয়--বন্কিসংযোগ হইতে পরমাণুতে ক্রিয়া উৎপন্ন 

হয়। ভাদৃশ কর্মের উৎপতির পর বিভাগ উৎপন্ন হয় । বিভাগের উৎপতির 
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গর ভ্রব্যের উৎপাদক সংযোগের নাশ। তাহার পর দ্বযপুকের নাশ (১), 

হাছার পর দ্বাগুকনাশবিশিষ্কালকে অপেক্ষা করিয়া বিভাগজন্য বিভাগ ও 
শ্যামরূপের নাশ হয় (২), তাছার পর পুর্বসংযোগের নাশও রক্তরূপের 

উৎপত্তি (৩), ভাহার পর উত্তরসংষোগ (5), তাহার পর বহিচছর নোদনজন্ত 

পরমাণৃতে কর্মের নাশ (৫), তাহার পর অনৃষটরিশিক আত্মার সংযোগ 

হইতে দ্রব্যারস্তের অনুগুপক্রিয়! (৬), .তাহার পর বিভাগ (৭) তাহার পল্ন পূর্বব 

সংযোগের নাশ (৮), তাহার পর দ্রব্যের আরস্ভক উত্তরসংযোগ (৯), তাহার পর 

সযপুকের উৎপত্তি (১০), তাহার পর রক্তরূপাদির উৎপত্তি (১৯)। মধ্যম 
শবের মত অর্থাং আকাশের কোন অংশাবচ্ছেদে উৎপন্ন একটি শকের দ্বার 

পূর্ববক্ষণোতপন্ন শব্দবিনষ্ট হয় এবং দ্বিতীয়ক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। 

দ্বিতীয়ক্ষণোতপন্ন শব দ্বারা প্রথমক্ষণোতপন্ন শব্ববিনষ্ট হয় এবং তৃতীয়ক্ষণে 

অপর একহি শব্দ উৎপন্ন হয় । এইরূপ ধারাক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়। কর্ণাবচ্ছেদে 

আকাশে উপস্থিত হইয়। শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ যোগ্য বিষয় হয় । এই শবধারার 

মধ্যে দ্বিতীয়ক্ষণোতপন্ন শব্দটি প্রথমক্ষণোৎপন্ন শব্দের নাশক হয় এবং তৃতীয়- 

ক্ষণোৎপন্ন শবের জনক হয়। সেইরূপ একবহিসংষোগ হইতে শ্যামরূপের 

নাশ ও রক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। কারণ ততক্ষণ পর্যন্ত একটি বহি থাকে 

না। অর্থাৎ আকাশের কোন দেশাবচ্ছেদে কোন একটি শব্দ উৎপন্ন হইলে 

তাহ হইতে পরক্ষণে আর একটি শব্দ উৎপন্ন হয়, পরক্ষণে তাহ হইতে আর 

একটি শব্দ উৎপন্ন হয়। এইবূপ ধারাক্রমে শব্দ উৎপন্ন হইয়া কর্ণাবচ্ছেদে 

আকাশে উপস্থিত হইলেই উহ] শ্রবণেক্ত্রিয়ে প্রত্যক্ষ যোগার্ধব্যয় হয় । এ 

শবধারার মধ্যে দ্বিতীয় শব্দটি প্রথম শব্দের বিনাশক ও তৃতীয় শবের উৎপাদক 

হয়। সেইরূপ এক দ্বানুকনাশক-বহিসংযোগ হইতে শ্যামরূপের নাশ ও 
রুক্তরূপের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু ততক্ষণ পর্য্যন্ত কারণ থাকে না । অর্থাৎ 

যেমন বহিসংযোগ হইতে দ্বণুক বিনষ্ট হওয়ায় পরমাণুদ্ধয় বিচ্ছিন্ন হৃইয়। 
পড়িল, অমনি বহিপরমাথ্সংযোগও নষ্ট হইল । অতএব দ্বণুক নাশের 

সমকালেই বিনষ্ট হয় বণিয়1 বহি রক্তরূপের উৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ববক্ষণ 

পর্যন্ত থাকিতে পারিল না। এই নিমিত্ত এ বন্ধি রক্তরূপাঙ্গির উৎপত্তির 

কারণ বলিয়। পরিগণিত হয় না । 

আর বিনাশক যদি উৎপাদক বা প্রযোজক বলিয়। স্বীকৃত হয় অর্থাং 

নাশকাতিরিক্ত কোন পদার্থ উৎপাদক বলিয়। স্বীকৃত না হয়, তাহ! হইলে 
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রক্তরূপা্দি বিনষ্ট হওয়ার পর তাদৃশ বহ্িসংযোগ হ্যামরূপাদির বিনাখকালে 

বিনষ্ট হইলে অক্সিসংযোগ নাশের দ্বার! তছৃতরক্ষণে রক্তরূপাদির উৎপতিন্ন 

অসন্ভবহেত পরমাগ্র চিরকাল রূপশূন্ত থাকিবে । উৎপাদকতাবচ্ছেদক যদি 
নাশকতাবচ্ছেদক হয়, তাহ। হইলে কাধ্যতাবচ্ছেদক ও সামান্তাকারে পৃথিবী 

পরযাণুরূপত্ব হইবে । অগ্নিসংযোগ যদি বিনাশক হয়, তবে অগ্নিসংযোগত্ব 
নাশকতাবচ্ছেদক হইবে । আবার সেই অগ্রিসংযোগত্ব কারণতাবচ্ছেদক হইলে 

কাধ্যতাবচ্ছেদকও সামান্তাকারে পৃথিবীপরমাণুরূপত্ব হইবে । যেহেতু 

কারণভাবচ্ছেদকের-বৈচিত্র্যবশতঃই কাধ্যেরও বৈচিত্র্য উৎপন্ন পরিলক্ষিত 

হম নচেং হয় না। এখানে কারণতাবচ্ছেদক অগ্নিসংযোগত্ব এক বলিয়। 
কার্যগত কোন বৈচিত্র্য হয় না। স্বৃতরাং নাশকতাবচ্ছেদকই যদি 

কারণতাবচ্ছেদক বা উৎপাদকতাবচ্ছেদক হয়, তাহাহইলে রক্তরূপ উৎপন্ন ও 

সেই অগ্নি বিনষ্ট হইলে কোন পরমাণু রক্ততর, কোন পরমাণু রক্ততম এইরূপ 
হইতে পারিল না । অথচ সিন্দুরাদিতে তাদৃশ রক্তরূপের তারতম্য পরিদৃষ্ট হয় । 
এইরূপে দ্বতুকনাশক কর্মবিশিষ্ট পরমাণু ভিন্ন দ্বণুকান্তরের আরম্ভক বা 

উৎপাদক পরমাথুতে দ্বাণুকের উৎপাদক সংযোগনাশাদির উৎপতিক্ষণে 

দগুকান্তরের আরস্তক কর্মের উৎপত্তি স্বীকৃত হওয়ায় পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অফ্টম 

রূপে দ্যথুকনাশের ক্ষণে গুণ উৎপন্ন হয় । অর্থাৎ রক্তরূপাদির উৎপত্তি হয়। এ 

পর্য্যস্ত এক পরমাণুতেই ক্রিয়ার উৎপত্তি স্বীকৃত হইয়াছে । এখন অপর পরমাথুতে 

কর্মোপত্তি স্বীকৃত হইলে কিরূপ প্রক্রিয়া! উৎপন্ন হইবে, সেই কথ গ্রন্থক1র 

বলিতেছেন-_-“তথাহি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। একটি পরমাথুতে ক্রিয়! উৎপন্ন হয়, 

কর্মের উৎপত্তির পর বিভাগ উৎপন্ন হয়, বিভাগের উৎপত্তির পর আরম্ভক বা 

উৎপাদকসংযোগ বিনষ্ট হয় ও অপর পরমাণুতে ক্রিয়। উৎপন্ন হয়। তাহার পর 

দ্যণুক বিনষ্ট হয় ও অন্ত পরমণথুর ক্রিয়ার জন্য বিভাগ হয়--এই একটি কাল 

(১), তাহার পর ্যামরূপাদি বিনষ্ট ও বিভাগ হইতে পূর্বব-সংষোগের নাশ-_ 

এই একটি কাল (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপতি ও দ্রব্যের উৎপাদক 

সংযোগ--এই একটি কাল (৩), তাহার পর দ্বপুকের উৎপতি (8), তাহার 

পর রক্তবূপেরউৎপতি (৫), পঞ্চক্ষণ' প্রক্রিয়া! । 
দ্রব্য নাশের উৎপত্তিক্ষণে-_অন্ক পরমাণুতে ক্রিয়াচিন্তাদ্বারা যন্তক্ষণে 

রক্তরূপের উৎপত্তি হয়। তথাহি -পরমাণুক্রিয়। ছারা অপর পরমাণুর সহিত 
বিভাগ, তাহার পর আরস্ভক সংযোগ বিনষ্ট হয় । তাহার পর দ্বাথ্ুকের নাশ 
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ও অন্য পরমানুতে কর্ম উৎপন্ন হয় (১), ভাহার পর স্যামরপাদির নাশ ও 

অপর পরমাণুতে কর্ধের উৎপতি হয় (২), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ও 

অন্ত পরমাণুতে পুর্বসংযোগের বিনাশ (৩), তাহার পর অন্য পরমাধুয় সহিত 
পূর্ববসংষোৌগের উৎপত্তি (৪), তাহার পর দ্বাগুকের উৎপত্তি (৫), ছ্বগ্ুকের 
উৎপত্তির পর রক্তরূপের উৎপত্তি (৬), এবং শ্যামরূপের নাশের উৎপত্তিকালে 

অপর পরমাণুতে কর্মচিস্তাদ্বার] সপ্ক্ষণা প্রক্রিয়া । তথাহি-_-পরমাণুতে ক্রিয়া, 

তাহার পর অপর পরমাণুর সহিত বিভাগের উৎপত্তি । তাহার পর উৎপাদ্দ ক- 
ংযোগ বিনষ্ট হয়, তাহার পর দ্বাগ্ুক বিন হয় (১). তাহার শ্যামাদিরূপের 

নাশ ও অন্য পরমাণুর ক্রিয়া (২), তাহার রক্তরূপের উৎপতি ও অপর 

পরমাণুর সহিত কর্্মজন্য বিভাগ (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর সহিত 

পূর্ববসংযোগ নাশ (৪), ভাহার পর অপর পরমাণুর সহিত সংযোগ ৫৫), 

তাহার পর্ন হ্যণুকের উৎপত্তি (৬), তাহার পর রক্তরূপের উৎপত্তি ৭), 

এইরূপ রক্তরূপের উৎপত্তি সমকালে অন্য পরমাণুতে কর্মচিস্ত করিলে 
অফটক্ষণ! প্রক্রিয়া হয়। যথা পরমাণুতে কর্ম, তাহার পর অন্য পরমাণুর 
বিভাগ, তাহার পর উৎপাদক-সংযোগের নাশ, তাহার পর দ্বগ্রুকের নাশ (১), 

তাহার পর শ্যামরূপের নাশ ৫২), তাহার পর রূক্তরূপের উৎপত্তি ও অন্য 

পরমানুতে কম্ম (৩), তাহার পর অন্য পরমাণুর কন্মজন্/ বিভাগ (৪), 

তাহার পর সেই বিভাগ জন্ত পূর্ব-সংযোগের নাশ (৫), তাহার পর অপর 

পরমাণুর সংযোগ (৬), তাহার পর দ্বগুকের উৎপত্তি (৭), তাহার পর 
রক্তর্ূপের উৎপত্তি ৮), এই অষ্টক্ষণ] ॥ ১০৫ ॥ 

লঘামিন্যালা নত লম ছুঘতাক্কাহারর্থীভ্যবী। 

বাঘালাভ্নলন্াই লু উন্ত: অভ্দাওমিঘীষবী ॥০থ| 

লিত্ঘঘ্ু লিিলন্ধতললিং$লিত্ৰলিভ্দব । 

ভ্রিাহস'নহান্তল্বা অনহ্বানুজিআা লকা: ||| 

নৈয়ার়িকেরা অবয়বীতে পাক স্বীকার করেন বলিয়া! পরমাধূতে ও 
দগ্ুকাদিতে অগ্নিসংযোগের দ্বার। পাকক্রিয়া তাহারা অভীষ্ট বন্ত বলিয়া মনে 

করেন। তাহার! বলেন-_-প্রজ্বলিত বহিকুণ্ডে ঘটটি স্থাপিত হইলে তীব্র 

বহিসংযোগের দ্বারা ঘট বিনষ হয় না। ঘট বিনষ্ট হইলে “সেই এই ঘট” 
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ইত্যাকারক অপ্রমা প্রত্যভিজ্ঞা হইত । স্তামরূপবিশিষ্ট ঘট যখন বহ্িসংযোগের 
দ্বারা রক্তরূপবিশিষ্ট হয়, তখন “সেই এই ঘট” ইত্যাকারক যথার্থ গ্রত্যভিজ্ঞা- 

বোধ উৎপন্ন হয়। এই নিমিত্ত অবরবীতেও পাঁকজ রূপাদির উৎপত্তি স্বীকার 

করেন। তীহাদদের আশয় এই যে-_অবয্বীসমূহ সচ্ছিত্র। অবয়বসমূহের 

সংযোগ যতই নিবিড় বা দৃঢ় হউকৃ না কেন, সেখানে অতি সৃষ্ষম-ছিত্্র 
থাকিবেই। ঘটের বহির্দেশে ও তৈল দ্ৃতাদিজনিত ওঁজ্্বল্য প্রতিভাত হয়। 

উক্ত গুজ্ঘল্যের গ্রতীতি তৈল-ঘৃতাদি ভ্রব্যের বহিরাগমন জন্মই হইয়া থাকে। 

যদি ঘট বা অবয়বী অতি সৃশ্ষ্পভীবে সচ্ছিদ্র না হইত, ভাহা! হইলে ঘটের 
বহির্ভাগে তৈলাদির আগমন সম্ভব হইত না । এইভাবে ঘটে যদি অতি সৃষ্্- 

ছিদ্র থাক] সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ঘটের রক্জরপথে সৃক্্মতম অগ্নিকপ1 প্রবেশ 

করিয়া রূপাদির পরিবর্তন করে, কিন্তু দ্বগুকাদি অবয়বীর কোন রূপান্তর ব1 
পরিবর্ঠন হুয় না । সুতরাং এঁ সৃক্ম ছিদ্রে অগ্নিকণা প্রবেশ করিয়! ঘটের 
স্তামরূপ বিনষ্ট করে এবং রক্তরূপ উৎপন্ন করে । তখন “এই ঘট সেই” এইরূপ 

প্রম! প্রভ্যভিজ্ঞ! জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই কারণে নৈয়ায়িকগণ অবয়বীতেও 
পরমাণু পর্য্যন্ত অবয়বসমূহে পাকক্রিয়। স্বীকার করেন। 

সংখ্যা একটি সামান্য গুণ। এক, দুই, তিন প্রভৃতি ব্যবহারের কারণীতৃত 
সামান্ত গুণই সংখ্যা । ষে ভ্রব্যে একত্ব সংখা! থাকে, তাহা “এক” শব্দ দ্বারা, 

যে ভ্ব্যে দ্বিত্ব সংখান থাকে, তাহা “ছুই” শব দ্বার! এবং ষে দ্রব্যে ত্রিত্ব সংখ্যা 

থাকে, তাহা “তিন” শব দ্বারা বোধিত হয়। এইভাবে চার পাচ প্রভৃতি 

স্থজেও বুঝিতে হইবে । উক্ত নিয়মানৃসারে “রাম এক” এরূপ ব্যবহারে হেতু 

একত্ব সংখ্যা । রাম, শ্যাম দুই এরূপ ব্যবহারে হেতু দ্বিত্ব সংখ্য1। রাম শ্যাম 

ও ষদব এই তিন জন এরূপ ব্যবহারে হেতু ত্রিত্ব সংখ্যা। সকল সংখ্য। নয়টি 

দ্রব্যেই থাকে । এই নিমিত সংখ্যা সামান্য গুগ বলিয়া! অভিহিত । প্রথম 

সংখ্যা একত্ব আর অন্তিম বা চরম সংখ্যা পরারধ। সর্বাপেক্ষা] ক্ষুত্র সংখ্যা 
একত্ব। নিত্যদ্রব্য-সমবেত একত্ব সংখ্যা নিত্য, আর অনিত্য দ্রব্-সমবেত 

একত সংখ্যা ভুনিত্য । সর্বাপেক্ষা রহং বা অধিক সংখ্যা পরার্ধ। দুই, তিন, 

চার প্রভৃতি এবং শত, সত্তর, অয়ুত, লক্ষ, নিষৃত ও কোটি প্রভাতি সংখ্যাসমূহ 

একত্ব ও পরার্ধ এই উভয়ের মধ্যবর্তী সংখ্য। । নিত্য দ্রব্-সমবেত একত্ব সংখ্যার 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। আর অনিত্য দ্রব্য-সমবেত একত্বসংখ্যার উৎপতি 

ও বিনাশ আছে। একত্ব সংখ্যার আশ্রয়তৃত অনিত্য দ্রব্য ঘটাদির 

৩৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



সমবায়্িকারণ কপালাদির একত্বসংখ্যা-__কপাঙ্গদয়ের একত্দ্বর় এ কপাঙলাদি 

ছয়জন্ব ঘটাদির একত্বসংখ্যার উৎপাদক বা! অসমবামিকারণ । ঘটাদির একত্ব- 

সংখ্যা কপালঘ্বয়াদির একত্বদ্বয় হইতে উৎপন্ন হয় । ঘটাদির বিনাঁশে একত্ব 
সংখ্যা বিনষ্ট হয়, এইজন্য অনিত্য দ্রব্যের একত্ব সংখ্য অনিত্য বলিয়া! স্বীকৃত । 

দ্বিত্বাদদি পরার্ধ পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাই অনিভ্যবস্ত । দ্বিত্বাদি সংখ্যার উৎপতি 

প্রক্রিয়ার বিষয়টি প্রণিধানগম্য | উক্ত বিষয়টি স্ুলতঃ এইবপ-দ্িত্বসংখ্যার 
উৎপত্িতে দুইটি দ্রব্য সমবায়িকারণরূপে গণ্য হয়। এ দুইটি দ্রব্যের মধ্যে 

প্রত্যেকটি দ্রব্যে অবস্থিত একত্বসংখ্যা-_দুইটি একত্বসংখ্যা অসমবায়িকারণ 

বলিয়। পরিগণিত হয় । এবং এই দুইটি একত্র জ্ঞান নিমিত্তকারণ বলিয়া 

গণ্য হয়। এখানে দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্য্যত্ত সংখ্যা অপেক্ষাবৃদ্ধি 
হইতে উৎপন হয্ন। অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশে ছিত্বাদি সংখ্যা বিনষ্ট হয়। 

“অয়মেকঃ অয়মেক£” ইহাই অপেক্ষাবুদ্ধি নামে অভিহিত। যেমন চৈত্র ও 

মৈত্র এই ব্যক্তিদ্য় দ্বিত্বনংখ্যার সমবায্সিকারণ । চৈত্রসমবেত একত্ব ও মৈত্র- 

সমবেত একত্ব দ্িত্বসংখ্যার অসমবায়িকারণ। যে ব্যক্তি চৈত্র ও মৈত্রকে লক্ষ্য 

করিয়া “ইমৌ ছে” এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। চৈত্রকে লক্ষ্য করিয়া! 

“অয়মেক2” ও মৈত্রকে লক্ষ্য করিয়। “অয়মেক£” সেই ব্যক্তির এতাদ্বশ অপেক্ষা 

বুদ্ধি চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ দ্বিত্বসংখ্যার প্রতি নিমিতুকারণরূপে গণ্য হয় । এইভাবে 
দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্যযস্ত সংখ্যার প্রতি অপেক্ষাবুদ্ধি নিশ্ত্বরকারণ হয়। 

চৈত্র ও মৈত্রের সহিত আমার চক্ষ্ঃ-সন্িকর্ষ হইল এবং চৈত্র ও সৈএ এই উভয়ে- 
স্থিত দুইটি একত্বের সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল এবং এ দুইটি একত্বে সমযেত 

একত্বত্ব জাতির সহিতও চক্ষুঃ-সন্নিকর্ষ হইল । এই তিনটি সন্নিকর্ষ একই সময়ে 
_ প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হইল । যেমন প্রথম সন্নিকর্ষ হইল- চৈত্র মৈত্রের সহিত 

চক্ষুঃ-সংযোগ, দ্বিভীয় সমিকর্ষ হইল-_চৈত্র মৈত্রনিষ্ঠ একত্ব সংখ্যার সহিত 

চক্ষুঃ-সংযুক্তসমবায়, তৃতীয় সম্মিকর্ষ হইল-_-একত্ব সংখ্যার অবস্থিত একত্বত্ব 
সামান্যের সহিত চক্ষুঃসংযুক্তসমবেত সমবায় ॥ ১০৬-১০৭ ॥ 

ঈবাবিজ্কানাদিবি । লঘাহিদ্ানা নব ভঘনৃক্কার্থী অনযনিল্ঘঘি নাক্জী অন্বলি। 
বথালযনাহাঘ:_-অশ্রবন্িনা অন্তিিততনান্ লন: জু্রনাতযহললসতিচহলবনন্ 

আন্বচ্তেইস্তক অদি নাকী ল লিতখ্যবী, নহীমিক্কলব অলল্লানযনি-অজ্লাহাকজ্ঘল বীহ্মূ। 

ইত্ঘত্ব ভীভ ঘত হুআহি-সব্সজিষ্কাওদি ক্ষক্ভব। অঙন্তু ন দবজসি্কা, ঙ্গা্ম- 
লিনাহী5দি ভলীঙ্গিঘব ছলি | অনা নিকনযিত্তুদাহ্ই--যনিতি । বানা জ্যলহাহা- 

গুপনিরূপণম্ ৩৬৩ 



ত্বাথাহ্থ ভাবত ভরত: 0২০৫) লিতিচিত্রলি । বিতদ্ত ঘদাত্তাহিস্তু হৃক্ষত 
বিত্মূ। অনিহইী ঘতাহী হকমলিজ্সলিখঃ । স্টিআহয়ী ভ্যাঘতস্থৃলিঘহ্যা 
অনহ্যান্জিজল্যাঃ 0২০৩॥ 

নৈয়ায়িকানামিতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে দ্বাপুকাদি অবয়বীতেও 
পাঁকক্রিয়। হয়। তাহাদের আশয় এই যে- দ্যগ্নুকাদি অবস্নবীসমৃহ সচ্ছিদ্র 

বলিয়া! উহ্াদের রন্ত্রপথে বহিনর সৃষ্ষ্ম অবয়ব বা সৃল্সতম বহিচকপা! প্রবেশ করে। 
সেই অস্তঃগ্রবিষট সৃশ্ষ্ম অবয়বসমৃহের দ্বারা অবয়বসমূহ অবরুদ্ধ হইলেও 
অবয়বসমূহের পাক অনুভব বিরুদ্ধ নহে । বৈশেষিক বলেন-_-অবয্ববীতে 
পাক স্বীকৃত হইলে দ্বগ্ুকাদি অনত্ত অবয়বী এবং উহাদের ধ্বংস কল্পনায় 
গোৌরবদোষ পরিলক্ষিত হয় । ৰ 

কিন্ত নৈয়াসসিক মতে অবয়বীর ধ্বংস স্বীকার না৷ করিয়া অবয়বীতে পাক 

বা! রূপাদির পরিবর্তন স্বীকার করিলে “সেই এই ঘট” এরপ প্রত্যভিজ্ঞাও 

সঙ্গত হয় বা প্রমারূপে গণ্য হয় । কিন্তু যেস্থানে উক্ত প্রকার প্রত্যভিজ্ঞাজ্ঞান 

নাই, সেখানে অবয্নকবীর নাশ বা ধ্বংস স্বীকার করা হয়। 

গ্রন্থকার সংখ্য। নিরূপণ করিতেছেন-_-“গণন।” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা একাদি- 

সংখ্যা গণন! ব্যবহারে অসাধারণ কারণ ॥ ১০৬ ॥ নিত্য ইত্যাদি। পরমাণু 

প্রভৃতি নিত্যদ্রব্যবৃত্তি, একত্বসংখ্য। নিত্য । ঘট পট প্রভৃতি অনিত্য ত্রব্যবৃত্তি 

একত্বসংখ্য। অনিত্য। দ্বিত্বাদি হইতে পরার্ধ পর্যন্ত সংখ্যাকে ব্যাসজ্যবৃত্তি 

অর্থাং একত্বানবচ্ছিন্ন সংখ্যা বলে । এবং উহার। “অয্নমেকঃ অয়মেক2"* এরূপ 

অপেক্ষ। বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ কোনস্থানে অনেক দ্রব্য থাকিলেও 

যতক্ষণ পথ্যস্ত কোন ব্যক্তি “এই একটি এই একটি” এইভাবে গণনা না৷ করেন, 

তাবংকাল পর্যন্ত তাহার দ্বিত্ব ত্রিত্বাদি জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। এইজন্য অপেক্ষা 

বুদ্ধি দ্বিত্বাদি সংখ্যার নিমিত্তকারণ বলিয়া কথিত হয়। অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে 

দ্বিত্বাদির নাশ হয়। অতএব উৎপাদবিনাশশালী বলিয়! দ্বিত্বাদি সংখ্য। দ্রব্য 

সমবেত একত্বের মত স্বাভাবিক গুপ বলিয়। গণ্য নহে । দ্বিত্বাদি গুণ বলিয়া 

স্বীকৃত হইলে তাঁহার সমবাস্পিকারণের প্রয়োজন হয় ৷ কিন্তু সকল স্থানে তাহা 

সম্ভব হয় না। যেহেতু অনুৎপন্ন বা বিন দ্রব্যকে গ্রহণ করিয়াও অপেক্ষাবুদ্ধি 

হইতে দ্বিত্বাদি সংখ্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
কেহ কেহ বলেন-__রূপাদিতে যে একত্বদ্বিত্বাদিসংখ্য1 বিদ্যমান থাকে, 

ভাহার। গুণপদার্থ 'বলিয়! স্বীকৃত নহে। যেহেতু দ্রব্যই গুণাদির সমবায়িকারণ 

৩৬৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবজ্সী 



হয় । কিন্ত রূর্পাদিগুপপদার্থ গুণের সমবার্িকাঁরণ হয় নাঁ। তাহাদের মতে 

একত্বাদি সমবায়সন্বদ্ধে দ্রব্যেই থাকে । কিন্তু দ্বিত্বাদি পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে 

রূপাদিগুণ পদার্থে থাকে ॥ ১০৬-১০৭ ॥ 

উনলদাসম-বহাা হী নত ঘবিজ্ীলিবা:। 
অনস্বানৃত্রিলাহাক্ব লাহাীনা নিজদিব: |1০৫।। 

দবিতবাদি সংখ্যাসমূহ পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধে অনেক আশ্রয়ে থাকে বলিয়া উহার! 

অনেকাশ্রয় পর্ম্যাপ্ত বলিয়া কীত্তিত হয়। অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশে দ্বিত্বাদি 

সংখ্যার নাশ হয়। “ইমো ছে” ইত্যাদি প্রতীতি করিতে হইলে “অয়মেকঃ 

অয়মেকঃ” এরূপ অপেক্ষাবুদ্ধির প্রয়োজন হয়। এই অপেক্ষাবৃদ্ধির উৎপত্তির 

পর ঘটাদিতে দ্বিত্বের উৎপত্তি হয়, তাহার পর “ছিত্ব দ্বিত্বত্বে” এরূপ 

নিধ্বিকল্পকজ্ঞান হয় । তাহার পরক্ষণে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় ও অপেক্ষাবুদ্ধির 

নাশ হয়। অপেক্ষাবৃদ্ধির নাশের পর দ্বিত্বের নাশ হয়। এই নিমিত 

অপেক্ষাবুদ্ধিকে ত্রিক্ষণস্থায়িনী বলিয়া স্বীকার কর] হয় ॥ ১০৮ ॥ 

অনি্ঈলি । অব্দি লিলাহিঘচক্ন: (অদনাসঃ ) সতীক্ক ঘন্রাানদি অর্পবি, লশ্াঘি 

ঘৃক্তী লাল্িলি সত্আাখানানু ঘৃক্সী ল ল্লানিলি সতযয-অন্।নান্্ ভ্রিতআাহীনা ঘা মিজহাঘাঃ 

ন্হি্ববূ অন্্-ীতনক্কা্যীঘুঘিযব । অইহ্ান্তুত্রিনাহাহিলি। সখনলদহ্যানুতিত্ননী- 

ল্িঘীলৃলি হবলী নিহীমঘাস়্ান লিংবত্রলিতিতক্ককঘাতনকল | ভলী জিহতঅলিহাচুসততহা- 

মনহানুজিনাহাহল লী লিননাহ়া হলি । যবদি স্বালানা লিহাঘালাক্ী ঘাঘিক্ল, মীয্য- 

লিখুনিহীন-যুানা ভলীজহন্বলি-ঘুজলাহঘবআানূ ; খাদি অহা জিহবাগাশরভখাঘিংন- 

ন্মসেব। জন্যঘা লিহিলিল্কতনকল্ষাউওধীধ্যানুজিলাহালন্বং লিহকখীন্বলাহা: ব্যানু, লত্ত 
লিহসযহ্াম, লহানী' লিতালালাল্। শ্রিত্বনালকতীন ন্মহ্ৃহাহিলা ম্বানজললীঘবালানূ। 

বজলান লিততস্যহ্থা হিন্জনইহ্বানুভ নহাক জগুণ্যবী। ল ন্থাঈহ্থানুভিলাহান কষ 

জিংঅলাহা হুলি লাভ্যমূ। ন্ান্তাল্লই লিকলসতযহ্ামাতান্। অহহ্থানুজিভনন্তন্ণাহিন্চা 

অল্লাহাভল্লাহা হলি ক্কজ্গনানূ। অল ললুদ্বুত্ীযাইহ্বাজুত্রিজল্ন ভিংআাহিক্ক বীনশ্র 

মুক্সাল হলি কত্যবী | লল্বাহানুত্ত ভিংঅসহযসথান্তাতআকতনভল্ত হলি লান্মনূ। ভাঘনন 

প্রি সতীত্র ভাহতাতরহসীন্িরলরানূ। অলীছিক্র লঘণৃক্কা্থী অনহানুভিবাঁবিলামূ | 

অ্াহিন্াীনঘহলাজতানারসীম্ববীঘাদহান্রতি ল'লাভাল্তংলর্িবীনিলাদধহানুততিনা জিংা- 
হিক্কাহআমিলি ॥২০৫।॥। 

অনেকইতি। যদিও দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমুহ সমবায় সম্বন্ধে ঘট পট প্রভৃতি 

গুণনিরূপণম্ ৩৬৫ 



প্রত্যেক ভ্রব্যে আছে তথাপি “একো ছে1” এরূপ প্রভীতি প্রমাণসিদ্ধ প্রমাত্মক 

নহে এবং “একো ন ঘ্বে!” এরূপ প্রভীতি প্রমাণসিদ্ধ বলিয়। ছিত্বাদি সংখ্যা- 

সমূহের পথ্যাপ্তিষ্বরূপ অনেকা শ্রয়ত্বৃত কোন সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হইবে। 
পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে একোদ্বিত্ববান্ এরূপ জ্ঞান যেমন উৎপন্ন হয়, 

সেইরূপ একে] দে! একপ ভ্রমাত্মক জ্ঞানও উৎপন্ন হউক্, যেহেতু সমবায়সম্থন্ধে 
দ্বিত্ব একটি দ্রব্যেও থাকে । অথচ “অয্নং ঘোঁ” ইহ] দুইটি পদার্থ এরপ প্রত্যয়ের 
প্রামাণ্য নাই। কিন্ত “ইমো দো” ইহার] হুইটি পদার্থ এপ প্রত্যয়ের 

প্রামাণ্য আছে । পর্য্যাপ্তি সম্বন্ধ প্রত্যেক পদার্থৃত্তি না হইলেও সমবায়- 

সমবেত পদার্থসমূহের মধ্যে প্রত্যেক পদার্থবৃত্তি স্বীকার করিতে হইবে । এই 
কারণেই “অয়ং দ্বিত্ববান্” ইহ] ছিত্ববিশিষ্ট এরূপ প্রত্যয়ের প্রামাণ্য স্বীকৃত হয়। 

পরি-_সম্যকৃ, আপ্তি- প্রাপ্তি, লক্ষণ-_স্থরূপ যাহার এই বহ্ুত্রীহি সমাস নিষ্পন্ন 

পর্য্যাপ্তিলক্ষণ শব্দের এতাদৃশ অর্থ বোধিত হয় ॥ প্রাচীন মতসিদ্ধ দ্বিত্ব নাশের 

প্রক্রিয়! দেখাইতেছেন--প্রথম ইতি । প্রথমক্ষণে অর্থ।ং ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পর 

“ইহা! একটি ইহা একটি” এইভাবে অপেক্ষাবুদ্ধি উৎপন্ন হয়, দ্বিত্বের উৎপত্তিতে 
এই জ্ঞানের অপেক্ষা থাকে বলিয়া এই জ্ঞান অপেক্ষাবৃদ্ধি নামে অভিহিত হয়। 

দ্বিতীয়ক্ষণে অপেক্ষা বৃদ্ধিজ্ত ছিত্ব উৎপন্ন হয় । তৃতীয়ক্ষণে দ্বিত্বঁতত্বর নিবিবকল্পা- 

আক বিশেষণজ্ঞান বা] দ্বিত্বসামান্যজ্ঞানাত্মক বিশেষণজ্ঞান উৎপন্ন হয় । চতুর্থক্ষণে 
ঘিত্বত্ববিশিষ্ণ দ্বিত্বের প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞান ও পূর্ববক্ষণোৎপন্ন দ্রিত্বসামান্যজ্ঞানদ্বারা 

অপেক্ষাবুদ্ধি বিন্$ হয় । পঞ্চমক্ষণে দ্বিত্ব বিনষ্ট হয় । যদিও সকলজ্ঞান দ্বিক্ষণ- 
মাত্র স্থায়ী, যেহেতু দিক্, কাল, আকাশ ও আত্ম! এই বিভ্বুপদার্থ চতুষটয়ের 
যোগ্যবিশেষগুপসকল নিজের পূর্ববর্তী বা পূর্বববৃত্তি গুণের দ্বার! বিনষ্ট হয়, 
তথাপি অপেক্ষাবৃদ্ধি ভ্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়! কল্পিত হয়। অন্যথা অর্থাৎ অপেক্ষা- 

বুদ্ধি ত্রিক্ষণস্থায়ী বলিয়া কল্িত বা স্বীকৃত ন। হইলে নিধ্বিকল্পকজ্ঞানকালে 
অপেক্ষাবুদ্ধিনীশের অব্যবহিতপরক্ষণে দ্বিত্বেরই নাশ হউক্ পরস্ত ছিত্বের 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয় না, যেহেতু তখন প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দ্বিত্ব বিদ্যমান নাই। 

এবং চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়ের দ্বারা বিদ্যমান পদার্থেরই প্রত্যক্ষজ্ঞান স্বীকার কর! 
হয়। অতএব দ্বিত্বপ্রত্যক্ষের অনুপপতিবশতঃ ছিত্বের নিধ্বিকল্পক প্রত্যক্ষই 

অপেক্ষাবৃদ্ধিরনাশক্ বলিয়া কল্সিত হয় । অতএব অপেক্ষাবুদ্ধি ত্রিক্ষপত্থায়ী ইহা 
স্বীকার করিতে হইবে । যর্দি বল অপেক্ষাবুদ্ধির নাশে কেমন করিয়1 ছ্িত্বের 
নাশ হয় ? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না । কারণ কালান্তরে অর্থাৎ অপেক্ষাবুদ্ধির 

৩৬৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অভাবকালে দ্বিত্বের প্রত্যক্ষ হয় না। এই নিমিত্ুই অপেক্ষাবুদ্ধির সতা ছিদ্বের 
উৎপাদিকা এবং অপেক্ষাবুদ্ধির নাশ দ্বিত্বের নাশক বলিয়! কল্পিত হয়। অর্থাং 
দ্বিত্বাদি সংখ্যা! অপেক্ষাবৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন হয়। অপেক্ষবুদ্ধির নাশ হইল 

কাধ্যভূত দ্বিত্বেরও নাশ হইবে। কারণনাশে কার্য্যের নাশ ইহাই ্বতঃসিদ্ধ 

কঞ্সিত বা স্বীকৃত বস্ত। দ্বিত্বাদি সংখ্যাসমূহ অপেক্ষাবুদ্ধিজন্য বলিয়া! সেই 

পুরুষের অপেক্ষারৃদ্ধি হইতে উৎপন্ন দ্বিত্বাদিসংখ্য] সেই পুরুষের দ্বারাই অনুভূত 

হয় এরূপ কল্পিত বা স্বীকৃত আছে। যদি বল অপেক্ষাবুদ্ধি ছ্িতাদিসংখ্যার 
প্রত্যক্ষের প্রতি কারণরূপে কল্পিত হউক্, পরস্ত দ্বিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত 

না হউকৃ। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কাধ্যতাবচ্ছেদক দ্বিত্বপ্রতাক্ষত্ব 
অপেক্ষ। দ্বিত্বত্ব কার্যতাবচ্ছেদকবূপে স্বীকৃত হইলে লাঘব হয় বলিয়া! অপেক্ষা- 

বুদ্ধি দ্বিত্বের প্রতি কারণরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। যোগীদিগের অপেক্ষা- 

বুদ্ধি অতি।ঞুর দ্যগুকাদিগত দ্বিত্বাদির প্রতি কারণ। সৃষ্টিকালীন বা মহা প্রলয়- 
কালীন পরমাণু প্রভৃতিগত ঈশ্বরীয় অপেক্ষাবৃদ্ধি দ্বিত্বাদির কারণ হয় ॥ ১০৮ ॥ 

অলিনননুজিযা জাওনস্তাবুত্িহ্যন | 
নহিলাতা মনন লালল্পনই্াবহ ্কাতলূ ।॥৫০৫।। 

আানৃনীঘ" মনু উত্লনিবি বব ইতি: | 
অলিতঘ লহুলিতঘ ভআামিজ্ৰ লিত্ঘমূহাউ্লল্ ।।$০। 
অঙ্নার: ঘহিলালাক্ব সনাতন আঘবী। 
জলিবর্ম, ভুষণুন্ধাহী নু অসাজল্মমুবান্রদূ ॥৫$২। 
ঘবিনার্গ ছত্রাহী নত ঘত্লাগঅমৃক্মবী। 
সন্নস: হাখিজাকনী অ: অঁনীনজীল অল্মনী ॥1৫২| 

«“অয়মেকঃ অয়মেকঃ” “ইহা একটি ইহা একটি” এইভাবে অনেককে বিষল্প 

করিয়া যে একত্বের জ্ঞান হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়া অভিহিত হয়। 
ফাহার দ্বারা কোন দ্রব্যকে পরিমাপ করা হয়, তাহাই পরিমাণ শবের অর্থ | 

মানব্যবহ্থারের অসাধারণ কারণকে পরিমাণ বলে। এই পদার্থটি ক্ষুদ্র, এই 

পদার্থটি বৃহং, এই বস্তটি লম্বা, এই বস্তটি প্রশস্ত এইভাবে দ্রব্যের পরিমিতির বা 

পরিমাপের ষে প্রয়োগ ব। ব্যবহার হইয়। থাকে, সেই ব্যবহারের অসাধারণ- 

কারণ পরিমাণ বল্লিয়! কগিত হয় । এই পরিমাণ নয়টি দ্রব্যেই থাকে। ক্ষত্র, 

দীর্ঘ, লম্বা! ও প্রশস্ত ইহার! যেমন পরিমাণবিশেষ বলিয়। গণ্য হয়, সেইরূপ 

গুপণনিরপণম ৩৬৭ 



অল্প অধিক প্রিভৃতিও পর্িমাণবিশেষ রলিয়! পরিগণিত হয় । পরিমাণ চারি 
প্রকার-_অগু, দীর্ঘ, মহৎ ও ত্স্ব এই চারি প্রকার পরিমাণের ভেদ নৈয়ায়িকগরণ 

বজেন। পরমাথুঃ মন, আকাশ, কাল, দিক ও আত্মা এই নিত্য দ্রব্যসমূহ্রে 

পরিমাণ নিত্য। যেহেতু নিতাাপরিমাপের আশ্রয়্ৃত ভ্রব্যগুলির উৎপত্তি ও 
বিনাশ নাই। দ্বপ্নকার্দি অনিত্য দ্রব্যসমূহের পরিমাণ অনিত্য যেহেতু এই 
অন্ত্যি পরিমাণের আশ্রয়তৃত দ্বগ্রকাদি দ্রব্যসকলের উৎপতি ও বিনাশ 

আছে। অগুপরিমাঁণ নিত্য ও অনিত্যভেদে দুই প্রকার । পরমাণুতে ও মনে 

যে অণুপরিমাণ আছে তাহ নিত্য, আর দ্বগুকে য়ে অনুপরিমাণ আছে তাহ] 

অনিত্য। মহংপরিমাণও নিত্য এবং অনিত্যভেদে দুই প্রকার । আকাশ, 

কাল, দিক ও আত্ম! ইহার] নিত্য দ্রব্য বলিয়৷ উহাদের আশ্রিত মহংপরিমাণ 

ও নিত্য বলিয়া গণ্য। এই নিত্য মহৎপরিমাণ পরম-মহৎপরিমাণ বলিয়। 

অভিহিত হয় । পরমাণুও দ্বযগুক ভিন্ন পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বাসু এই সকল 
অনিত্য দ্রব্যে অনিত্য মহৎপরিমাণ থাকে । এই অনিত্যপরিমাণ, সংখ্যা হইতে, 

পরিমাণ হইতে ও শিথিলাখ্যসংযোগ নামক প্রচয় হইতে উৎপন্ন হয় । কারণী- 

ভূত সংখ্য। দ্বার! কাধ্যভূত দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কারপীত্বৃত পরিমাণ 
দ্বারা কাধ্যত্বত দ্রব্যের পরিমীণ উৎপন্ন হয়। সমবায়লিকারণ ত্রসরেণু প্রভৃতির 
মহংপরিমাণ হইতে কাধ্যভূত চতত্ররেপুকাদিদ্রব্যের মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয় । 

“সমরায়িকারণ তত্তর “পরিমাণ হইতে কাধ্যভূত পটের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। 

পরিমাপাশ্রয়ভূত দ্রব্যের অবয্নব সকলের প্রচয় (বৃদ্ধি) বা শিথিলসংযোগ দ্বারা 

এ দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। পরমাণুর সংখ্যাদ্বার। দ্বগুকের অণুপরিমাণ 
উৎপন্ন হয় এবং দ্বগ্রকের সংখ্যাদ্বার! ভ্রসরেণুর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। 

দুইটি পরমাণুর সংযোগে ছ্যগ্ুক হয় ৷ এ ছুটিই পরমাণুতে যে দ্বিত্বসংখ্য। থাকে, 

সেই দ্বিত্বসংখ্য। দ্যগ্রকের পরিমাণ উৎপন্ন করে। তিনটি দ্বগুকের দ্বারা 
ত্রসরে্ হয়। তিনটি দ্বাগ্ুকগত ব্রিত্বসংখ্য৷ ত্রসরেপূর মহৎপরিমাণ উৎপন্ন 
করে। অতএব পরিলক্ষিত হয় ষে পরমাগুগত সংখ্যা হইতে দ্বাগুকের পরিমাণ 

উৎপন্ন হয় এবং/দ্যপুকগত সংখ্য। হইতে ভ্রসরেণুর পরিমাণ উৎপন্ন হয়। কিন্ত 

সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর পরিমাণ হইতে কার্যযভূত দ্বাগ্ুকের পরিমাণ 

উৎপন্ন হয় না এবং মমবায়িকারণীভূত দ্বান্ুকের পরিমাণ হইতে কার্য্যভৃত 
ত্রসরেথুর পরিমাণ উৎপন্ন হয় না। সমবায়িকারশের পরিমাণ কার্য্যভূত 
দ্রব্যগত পরিমাণের জনক হয় এই নিয়ম দ্যণুক ও ত্রসরেণুর পরিমাপোংপতি- 

৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



স্থলে স্বীকৃত হয় না। যেহেতু “পরিমাণং সজাতীয়োংকৃপরিমাণজনকো- 
ভবতি” অর্থাং যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় ও 

নিজের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহত্তরপরিমাণের জনক হয় এরূপ নিয়ম বা 

ব্যাপ্তি নৈয়ায়িকেরা স্বীকার করেন। এই নিয়ম স্বীকৃত না হইলে ছ্যণুকের 

পরিমাণ যদি ভ্রসরেণুর পরিমাণের জনক হয়, তাহ] হইলে ত্রসরেথুর পরিমাণকে 
দ্বাণুক পরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে । কিন্তু 

দ্যগুক পরিমাপের সজাতীয় পরিমাণ হইল অনুপরিমাধ। এখন ত্রসরেথুর 

পরিমাণকে দ্বুকপরিমাণের সজাতীয় পরিমাণ অর্থাৎ অণুপরিমাণ বলিয়া 

স্বীকার করিলে মহৎদ্রব্যের উৎপত্তিই বিদ্বিত বা অসম্ভব হইয়। উঠে । 

তস্তর পরিমাণ পটের মহত্তরপর্িমাণের জনক হয়। তত্ততে মহৎপরিমাণ 

থাকে । তন্তর পরিমাণ ও পটের পরিমাণ সজাতীয় এবং তন্ত পরিমাণ নিজ- 

পরিমাণ অশেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাত মহত্তরপন্িমাণ পটে উৎপন্ন করে। এন্সপ 

ত্রসরেণুর পরিমাণ ও চতত্ররেতুর পরিমাণ সজাতীয় এবং ভ্রসরেণুপরিমাঁণ নিজ 

পরিমাণ অপেক্ষা! উৎকৃষ্ট অর্থাৎ মহত্তরপরিমাণ চতত্তররেথুতে উৎপন্ন করে। 
পরমাণুর পরিমাণ ও দ্বণ্ুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও পরমাণুপরিমাণ নিজ 
পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাৎ অণুতর পরিম1ণের জনক হয়, কিন্তু দ্যণুঁক- 
পরিমাণ অণুতর পরিমাণ বলিয়। গণ্য নহে, যেহেতু অণুতরপরিমাণ অবাস্তব ব1 

অলীক বস্ত। সুতরাং পরমাণুপরিমাণ দ্বণুকপরিমাণের জনক ব1 কারণ হইতে 

পারিল না। এইজন্য দ্বাথুক ও ভ্রসরেণুর পরিমাণ উহাদের সনবায়িকারণের 
পরিমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কিন্ত সংখ্যাজন্য বলিয়। উক্ত হইয়াছে । 

অনিত্য পরিমাণ প্রচয় (বৃদ্ধি) বা শিথিলাখ্যসংযোগদ্ধারা মহৎ" 

পরিমাণের জনক হয়। যথা ধুনুরী দ্বার] তুলাপিণ্ডের সহিত শিথিলসংযোগ 

হইলে তৃলাতে মহৎপরিমাঁণ উৎপন্ন হয় । এই মহৎপরিমাণ তুলার অবয়বের 
শিথিল সংযোগজন্য হয় ॥১০৯-১১২॥ 

'অথ্থানভি: ্জা ? ছল আহু-_-জলনক্ষবললি | অযনীল্ষীভযলন্ হব্যান্কা বিব্ব: । 

হহুল্তুমীত্যমূ--যসানিযণীকষতেস্বাল, অ্র্স সিতআহিমিন্লা আক্টকভঘা ভলুদজ্বন, শা 
উনাতলাহাতিলি জ্চলতৃভীক্ষাহ: | আন্নাহঘভিত্ত- সিংজরাহিক্কনিন অন্তুতত্র লল্ঘন্ব, খান 

গিঅব্।ছ্ত্যাঘিক্কা নন্ুংআালিলালিহিন্ষঅব । উীলাতলান্ান্ভুত্ঘন্নীগদি লিবাহী 
সিতলান্বপ্পতী হীনানূ। হত্খত্-_হুলী অক্তুলইঘ উললিসর্লীজিভণদতাতী। অন্তত 
অঁছঘাল্নবন ত্র লআহ্কনামানাল্লীনঘজ্ম ঈত্যঅঈঅলূ । 

গুণ(নরূপণম্ ৩৬৯ 
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ঘহিমা্থ নিভঘযলজি-_নহিলাআজিলি | পহিলিলিভ্যত্থাহাঘাঞথাহণ জ্ঞাত সহিলাঘা- 

নিত্্থ:। নক্মন্তুবিঘন্-_অঘু লহহ হীর্ঘ ছস্বলি। লল্-_ঘহিদাতল্। লিহয- 
দিত ঘহিনাআলিত্যল্লরমত্ঘল । আহলহত্যঙ্সাদি ঘহিনাগলিতযন্তশর্নব । অনিচ্য- 

লিনি দুতগালিম্বলম্। লখান্নানিত্যবহিলাঘ অভতযাজল্ঞ নহিনাঘাজল্য সন্নযজল্য 

ত্য: । অঙ্গ অভ্যাজল্যস্ত্রহা্তলি_ অলিতঘদিলি। ্ঘুকত্স সলইআীঙম্ব অহিলাথ 
সলি নহ্লাঘ-নহিনাঘা জযঘ্কাহ্-নহিলাঘা প্রা ল ক্কাহ্আল্। নহ্লাঘাহস ভতবলান- 

আর্লীমীলন্তুচ্ুমহিনাঘাজলক্কত্রান্।  হাঘ্জ্জাহি-নহিলাঘ তত্ব ঘহমাঘভ্রজুতাইহাযা 
লীনৃস্কচ্তম্। লঘইঘু-নহিলাগ ভু ল অআবীঘল্। অল: ঘহমাতী লিততর্বভঘা লঘঘৃক্ত- 

নহিদাআহা, আবঘূক্সিঅজঘা ন্ন সবইআুনহিলাঅহআবলত্রাধিক্ঞাত্ঘালিতখ: | নহিলাজা- 

জল্ম নহিলাঘান্তুহান্ববলি নহিলাঘ ঘন্যাহাল্রিনি। ঘগ্যাহ্ঘিহিলাঘা ক্রণাভাহি-দহিলাা- 

জল্যম । সন্ববঅভ্মন্তুহানতত্ত্' দন্নধ লির্বক্ষি _সন্বম হলি ॥২০ৎ-২২২॥ 

অপেক্ষাবুদ্ধি কাহাকে বলে? এই আকাজ্ষ। নিবৃত্তির জন্য গ্রন্থকার 

অপেক্ষাবুদ্ধির স্বরূপ বলিতেছেন--“অনেকৈকত্ব” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার]। 

«“অয়মেকঃ অয়মেকঃ” ইহা একটি, ইহ! একটি-__এইভাবে অনেক বস্তুকে বিষয় 

করিয়া! যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই অপেক্ষাবুদ্ধি বলিয়৷ কথিত । 

কন্দলীকার বলেন-__অপেক্ষাবুদ্ধি বিষয়টি এইভাবে বুঝিতে হইবে-_ 

যেখানে “এই এক এই এক” ইত্যাদি অনিয়ত সংখ্যক জ্ঞান হয়, সেখানে দ্িত্বাদি 

ভিন্ন বন্ছুত্ব সংখ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যেমন সেনা বন ইত্যাদিস্থলে বন্ুত্ব- 

সংখ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি হয় । কিন্ত উদয়নাচাধ্য ুইএর অধিক সংখ্যাকে বন্ত্ব 

বলিয়া স্বীকার করেন। অতএব ত্রিত্বত্বাদির ব্যাপিক] বহুত্বত্ব জাতি, ত্রিত্বত্বাদি 

হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে । সেনা বন প্রভৃতিস্থলে ত্তিত্বাদিসংখ্যার জ্ঞান 

থাঁকিলেও সেখানে নিয়ত অনেক বিষয়ক একত্ব জ্ঞানাভাবরূপদোো ষবশতঃ 

জিত্বাদিতে ত্রিত্বত্বাদি জ্ঞান বোধিত হয় না। বনৃত্ব ত্রিত্বাদি হইতে অনতিরিক্ত 

রূপে স্বীকৃত হইলে “এই সেনাগুলি এই সেনা হইতে বন্থতর” ইত্যাকারক- 

প্রতীতি উৎপন্ন হয় । কিন্তু বন্ুতু ত্রিত্বাদি হইতে অতিরিক্ত সংখ্যা রূপে স্বীকৃত 

হইলে তাহার*তারতম্যের অভাববশতঃ অর্থাৎ নিজের সজাতীয় উংকর্ষের 

অভাব হেতু উহ! এক রূপ ব1 সমান জাতি বলিয়া “এই সেনাসমূহ এই সেন 

হইতে বনুতর” এবপ-প্রতীতির উৎপত্তি হয় না। এইরূপ বুঝিতে হইবে । 

পরিমাণ নিরূপণ করিতেছেন--“পরিমাণ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । পরিমিতির 

অর্থাং দ্রব্য পরিমাপের যে ব্যবহার বা প্রয়োগ, সেই ব্যবহারের অসাধারণ 

৩৭০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



কারণই পরিমাণপদার্থ। সেই পরিমাণ চারিপ্রকার-_অগ্ু (ক্ষুদ্র ), মহত, দীর্ঘ 

ও তুস্ব। কারিকাশ্থিত “তং” শব্দ দ্বার পরিমাণ গৃহীত হইবে । কারিকাস্থিত 

নিত্যপদের সহিত উহা পরিমাণপদের অন্বয় হইবে । “জায়তে”__-উৎপন্ন হয় 

এই ক্রিয়াপদের সহিত অনুবৃত্তিপরিম'ণপদের অন্থয় হইবে । অনিত্যপদটি 

কারিকায় পৃর্বকথিত পরিমাণপদের সহিত অন্থিত হইবে । কারণীভূত দ্রব্যের 
ংখ্যা হইতে কাধ্যভূতদ্রব্যাশ্রিত অনিত্যপরিমীণ উৎপন্ন হয়। কারণীতৃত- 

দ্রব্যের পরিমাণ হইতে কাধ্যভূতদ্রব্যের পরিমাণ উৎপন্ন হয়। অনিত্য- 
পরিমাণের আশ্রয়ভূত অনিত্যদ্রব্যের অবয়বসমূহের প্রচয় হইতে এ দ্রব্যের 

পরিমাণ উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে গ্রস্থকার দ্রব্যের সংখ্যাজন্য পরিমাণের 

উদাহরণ দেখাইতেছেন-_-“অনিত্য” ইত্যাদিগ্রন্থ ছ্বার1। দ্যপ্ুকপরিমাণের প্রতি 

এবং ত্রসরেণু পরিমাণের প্রতি পরমাণুর পরিমাণ কিংবা দ্বণুকের পরিমাণ 

কারণ হয় ন' । যেহেতু যে পরিমাণ কারণ হইবে, সেই পরিমাণ নিজের সজাতীয় 
ও নিজের পরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহত্তরপরিমাণের জনক হয় । 

পরমাণুর পরিমাণও দ্বাণুকের পরিমাণ সজাতীয় হইলেও দ্বুকপরিমাণ কিন্ত 

পরমাণুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহত্তরপরিম।ণ নহে । ত্রসরেণুর পরিমাণ 

দ্যথুকপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অর্থাং মহৎপরিমাণ হইলেও ভ্রসরেথ পরিমাণ 

কিন্তু দ্যগুকপরিমাণের সজাতীয় নহে। এইজন্ই পরমাণুপরিমাণ দ্বযণুক- 

পরিমাণের কারণ হয় না এবং দ্বণুকপরিমাণ ত্রসরেগ্র পরিমাণের প্রতিও 

কারণ তয় না। অতএব সমবায়িকারণীভূত পরমাণুর দ্বিতৃন্ংখ্য] দ্বযণুক- 

পরিমাণের অসমবায়িকারণ এবং সমবায়িকারণ দ্বণুকের ত্রিত্ব* থ্য। ভ্রসরেণু- 
পরিমাণের অসমবায়িকারণ । 

পরিমাণ জন্য পরিমাণের উদাহরণ দেখাইতেছেন-_-“পরিমাণং ঘটাদে।” 

ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। কপালাদি_-পরিমাণ হইতে কাধ্যভূত ঘটাদিপরিমাণ 

উৎপন্ন হয়। প্রচয়জন্য দ্রব্যের পরিমাণের উদাহরণ দেখাইব*নস জন্য প্রথমে 

প্রচয়ের স্বরূপ বা লক্ষণ বলিতেছেন-_“প্রচয়” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার । শিথিলাখ্য- 

সংযোগ প্রচয় বলিয়া! কথিত । সেই প্রচয় হইতে দ্রব্যের পরিমাণ উৎপন হয়। 
ইহার উদাহরণ গ্রন্থকার পরের কারিকায় বলি নন ॥ ১০৯-১১২ ॥ 

দহিমার্গা নৃতক্কানী লাহাভ্বলাগমলাহার: | 

অঁভসানতৃত্ত ঘুঘন্তল ভ্বাল্ ঘন সক্ঘগন্ধাততানদ 2৫) 

গুণনিরূপণমূ্ ৩৭১ 



অন্যীজ্ঘামানবী লাজ্ন ল্ববিনাতজমুভ্সব | 
অভ্মাল্ ঘুশবিত ললি সবীবিন্তি নিলা ৫২) 

ধুনুরীর দ্বারা তৃলাপিণ্ডের সহিত শিথিল সংযোগ হইলে শিথিলসংযোগ হইতে 

তুলাতে ষে মহৎপরিমাণ উৎপন্ন হয়। এ পরিমাণ তুলার অবয়বের প্রচয় 
নামক শিথিলসংযোগ হইতে উৎপন্ন হয়। এঁ পরিমাণের আশ্রয় তৃল? বিনষ্ট 

হইলে আশ্রিত উক্ত পরিমাণও বিনষ্ট হয়। সংখ্যার মত কিন্তু পৃথকৃত্ব দ্রব্যের 
সামান্যগুণ। এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে পৃথক্ অর্থাং গরু হইতে অশ্ব পুথক্ 

এইরূপ প্রত্যয়ের ব৷ জ্ঞানের প্রতি পৃথকৃত্ব অসাধারণ কারণ। সংখ্যার মত 

নিত্যবস্তবৃত্তি একত্বনিত্য এবং অনিত্যবস্তবৃত্তি একত্বঅনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি সর্বত্রই 

অনিত্য। “এইটি ইহ1 হইতে পৃথকৃ” “এইটি ইহা! নহে” এই প্রতীতিদ্বয়ের 

বৈলক্ষণ্যবশতঃ পৃথকৃত্বকে অন্যোইন্যাভাব বল! যায় না। পৃথক্ত্ব ছুই প্রকার_- 

একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথকৃত্বাদি । নিত্যদ্রব্যে অবস্থিত বা সমবেত একপৃথকৃতু 

নিত্য এবং অনিত্যদ্রব্যে সমবেত একপৃথকৃত্বে অনিত্য, দ্বিপৃথকৃত্বাদি প্রভৃতি 

সকল পৃথক্ত্ুই অনিত্য। উক্ত ভেদবশতঃ পৃথক্ অন্যোহন্যাভাবের অন্তভুক্ত 

হইতে পারে না। এই নিমিত্ত নৈয়ায়িকের। বলেন অন্যোইন্যাভাবের দ্বারা 

পৃথকৃত্বের চরিতার্থতা হইতে পারে না ॥ ১১৩-১১৪ ॥ 

সহিনাঘ ন্বাসযলাহাইঘ লহঘলীব্সাহ--লাহা হলি । অখলিু নহিদাতাহধীত। ল 

ন্বা্ঘলিনাহা: জ্বর নহিলাতা-নাহাক্গ:, অমনি অত্রনিনি সিক্বন্তুহাকিঘিহলাধ্য নিন 

লদন্থব শ্রাতন্রসনিন: নতজজিম্বালগদি ঘহিনাতাল্বহহা সঅহাতিভুকনাহিলি ল্রা্অমূ। 

নব্লাঘুনিহত ছি ল্রষঘ্কত লাহীওনহঅলঞ্ুীঘ: | লল্গাহী নব ক্ঘাকলাহা: | ঘৃত্র 

কলমত লন্ান্বযলিলীলাহাহ্তাশ্রহ্যন্ধতল্রান্, অলিন্ম লাহান্টভলঞ্ুনহানলালতা লাহাহসানক্ত- 

ঘিত্তুনহাকঘহতাত | হাহীহাহানতঘনীনন্বশীততলআাধিকাহ্তনাহাব্সাঅহঅক্রতআাহ্অযজিলাহা 

আশ্রহঘজঃ|॥ লন্ন নত্রাত্রিলাহীগদি লল্তত্রল্বহ্ঘীান নহিমাঘাপ্বিকর্থ ন হসাহিলি 

শ্রাঅলূ। লল্গাদি নদান্বনিঘাবীনাঘললাধিন্া্জ-লল্ত্ত-ঘঘীবালাহালু ভুনা হাহসআাঅহন- 

জ্রতানূ। ক্িত্ব,নল্কজ্লহহ্স লব্নত্রাতঅতন ঘুর লনুঘত তে ল ব্যান, লল্ত্র-হধন- 

জ্তাহআাম্ামানু। লল্অল্তহ্সাঅঘলতলালান নব ল বল দহ্লাথাঘিম্ব্ অন্ুলতজ্যাল্তহ- 

নব্। অজ্নান্ লঙ্গ বল্তল্লহ-্বতীবী জলি ভুত্ব' ঘহুলাহাহ্বন: অতাল্নবীনূঘভিহিঅতহত 

ভ্বীক্রাত্খল্। আন্রঘপিন: সতসিষ্বানত্ত ভাজান্ীন ভীঘককিক্াহ্তিনু। ন ম্ 

দুল হন লল্অল্লবত্কতাহাব্ দৃভলনত ভব এত্রাল্তহলাহ্ঘল্লালিলি ভরাভনু। 

৩৭২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাৰলী 



মূডীঘী: ঘলালইহালালিতীঘাত্ নঙ্গ ঘতন্্রযাঘচমন্বান্, হূহা লানানভ্ঞহ্গ লঙ্গীঘচহ 

শ্রাঘিবতাল্্ । অহলানু গৃতত্র্ভ্যহস সলিতল্ঘকব্র শ্রিলাহী লভ্ঘাল্তহীনুঘলিহিব্সহ্তাশ্রহয- 

নঙ্সুণঅহলান। 

দুন্্নে নিণঅলি _ব্ছদান্রহিলি । দৃশন্ু সবনাভাঘাহ্তক্কাহ্তা মৃখক্তমূ । 

নপ্সিতনলাহিক্ক অহসানহিলি। লখান্ছি লিতীন্তু তৃক্তত্ধ নিতঘমূ* অনিতধদ্তু অনিতমূ। 

অনিংঘলকত্র সত শা্সহ জিলীমহাতী ল্বীন্ঘত্বনী আগঅলাহাগ্পহঘলি, লশক্ষদ্ধকদঘি। 

লিরজাহ্িন্বলিমৃখক্াহ্কিলীতনপ্ঃ 1২২ই।। 

নন অযলহনানু, হৃখবিজআনাভ্র-ঘীগল্যাজলান ঘন্রমাজব, ক্ষ নৃখন্ুত হুসাল্তহ' 

হতরীঙ্গিঘবী | ল ল্াভত্তু ঘৃখন্ডূত্র, ল তু অল্জীতক্ঘাধ্মানন ইবি াকঘমূ। কর্ম নল ঘন হলি 

সীতঅলানউঃ | নি ভন ঘতানপিক্ দৃখন্তত্র ঘুতআাল্নহনবিন, লনা ঘওু ঘত্াত্রমিক 

দ্বখকনধ্ি, শ্রীল নহ্হণহাঘকনল্ৰ: ককেল হযলআান__অহনাহিলি। লন্তু হাভত্- 

ব্তহ্বতঅীব, ল তু অশ্বনক্হাগ্অদিনি | বিনাগ্রমহ ঘত্তানু দৃখবিলিঘ্রহু ঘতী ল 
ঘহুত্যনাণি ঘস্বপী সব্লান্। লজমাহ অহ্ত্রীলী সস্বদী ভীভযাী ললখন্সীওল্যা- 

'লাত্রলী সিল্লীযুঘ্াল্লহ জশঢমল হলি ॥৭৭৮) 

পবিমাণ পরিমাণের আশ্রয়ভূত দ্রব্যের বিনাশ হইতেই বিনষ্ট হয়__এই 

সকল কথা গ্রন্থকার বলিতেছেন “নাশ” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যদি বল 

অবয়বীর নাশ কেমন করিয়৷ পরিমাণের বিনাশক হইতে পারে £ যেহেতু 

অবয়বী বিদ্যমানকালেও ত্রিচতুর!দি পরমাণুর বিশ্লেষ বা উহাদের বৃদ্ধি হইলে 

অবয়বীর প্রত্যভিজ্ঞান বর্তমানেও অপব পরমাণুর প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হয়। এরূপ 
কথা বলিতে পার না। যেহেতু পরমাণুর বিশ্লেষ দ্বার! দ্বণুকের বিনাশ 

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। দ্বণুকের নাশ হইলে ব্রসরেণ বিনষ্ট হয় । 
এইক্রমে মহাবয়বীর বিনাশ অবশ্যস্তাবী। আর কারণীভূত নাশক বস্ত বর্তম]ন 
থাকিলে কার্য/ভূত বিনাশ্য বস্তর ধ্বংস বা বিনাশ অস্বীকার করিয়া (%/৪)0 01 

02106191010) বিনাশের অপলাপ করা যায় না। উপচয়স্থল লক্ষ্য করিয়। 

বলিতেছেন_-শরীরাদিতে অবক্পবের উপচয় বা বৃদ্ধি পাইল অসম্বায়িকারণ 

সংযোগাদির বিনাশ স্বতঃপিদ্ধ বলিয়! অবয়বীর বিনাশও অনস্বীকাধ্য বিষয় 

হয অর্থাং অবশ্যই স্বীকার করিতে হয় । যদি বল পটের বিনাশ না! হইলেও 

অপর তন্তুর সংযোগ দ্বারা "পটপরিমাণের আধিক্য ব। বৃদ্ধি না হউকৃ। এরূপ 

কথ। বলিতে পার না। কারণ অপর তস্তর সংযোগস্থলেও বেমাদির অভিঘাত 

দ্বারা অসমবায়িকারণ তন্তসংযৌগের বিনাশ হওয়ায় পটের নাশ অবশ্যই 

গুপনিরূপণমূ ৩৭৩ 



স্বীকার করিতে হইবে । আরও এক কথা ষদি অপর তন্ত সেই পটেরই অবয়ব 

হয়ঃ তাহ] হইলে অপর তস্তকে সেই পটের অবয়ব বলিয়। স্বীকার করিতে হয় 

এবং অন্য তত্তর সংযোগের পূর্বেবে পট উৎপন্ন হইতে পারে না, যেহেতু সে 

সময়ে সমবায়িকারণ অপর তন্ত ছিল না। আর অপর তস্ত সেই পটের 

অবয়ব বলিয়া স্বীকৃত ন। হইলে সেই তস্তসংযোগ দ্বারা পটের পরিমাণ বুদ্ধি 

হইতে পারে না। অপর দ্রব্যের অবয়ব সংযোগ যেমন এই দ্রব্যের পরিমাণ 

বৃদ্ধি করিতে পারে না। এই নিমিত্ত উক্ত পরিমাণবৃদ্ধিস্থলে অপর তস্তর 

সংযোগ থাকিলে প্রথম পটের নাশ হয়, তাহার পর অন্যপটের উৎপত্তি হয় 

ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । যেমন সকল দীপশিক্ষা ক্ষণে ক্ষণে 

পরিবর্তনশীল হইলেও সাজাত্যবশতঃ এক বলিয়। প্রতীত হয়। সেইন্প পট- 

নাশ স্থলেও “সেই পট” এরূপ ষে প্রত/ভিজ্ঞান হয়, তাহা পূর্ব পটের 

সজাতীয়তা বশত£ই হইয়া! থাকে । যদি বল পূর্ববতন্ত সমূহ অন্যতস্তর সহ- 

যোগে পূর্বব পট বিদ্যমান কালেই অপর পট উৎপন্ন করুকৃ। এরূপ বলিতে 

পার না। যেহেতু দুইটি মূর্তদ্রব্যের-_-অপকৃষ্ট পরিমাণবিশিষ্ট পদার্থের একই 

অবয়বে সমবেত বিরুদ্ধ বলিয়। সেই তস্ততে দুইটি পটের অবস্থান সম্ভব হয় না, 
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অর্থাং অপর তন্তদ্বার। পটাস্তরের আরম্ভ কালে একই সময়ে সেই এক অবয়বে 

নান দ্রব্যের অবস্থান অপ্রত্যক্ষ দ্বার। বাধিত অর্থাং এক পট থাকিতে থাকিতে 

যদি অপর পটের উৎপত্তি হইত, তাহ হইলে, “দুইটি পট” এরূপ বোধের 

উৎপত্তি হইত। কিন্তু এরূপ বোধ অনুভব বিরুদ্ধ বলিয়? পূর্ববপট থাকিতে 

থাকিতেই অপর পটের উৎপত্তির কথা বলিতে পারা ষায় না । সুতরাং 

প্রতিবন্ধকীভৃত পুর্ববদ্রব্যের পটাদির বিনাশ হইলে পর অপর পটাদিদ্রব্যের 
উৎপত্তি হয়, একথ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে । 

পৃথকৃত্বনিরূপণ করিতেছেন-_সংখ্যাবদিতি । এই দ্রব্যটি এই দ্রব্য হইতে 

পৃথক্ এরূপ পুথকৃপ্রত্যয়ের বা ব্যবহারের অসাধারণকারণকে পৃথকৃত্ব বলে । 

পৃথকৃত্বের নিত্য ও অনিত্যবিষয়ের বিভাগ সংখ্যার মত হইবে । পৃথকৃত্ব নয়টি 

দ্রব্যেই থাকে । পৃথকৃত্ব ছুইপ্রকার-_একপৃথকৃত্ব ও দ্বিপৃথথকৃত্বাদি । নিত্যদ্রব্যে 

অবস্থিত একত্ব নিত্য, অন্রিত্যদ্রব্যবৃত্তি বা সমবেত একত্ব অনিত্য । কিন্তু অনিত্য- 

দ্রব্য সমবেত একত্ব স্বকীয় আশ্রয়ভূতদ্রব্যে দ্বিতীয়ক্ষণে উৎপন্ন হয় যেহেতু দ্রব্য 

প্রথমক্ষণে নিগণ হয়। এবং নিজ আশ্রয়ভূতদ্রব্যের নাশ হইলে উক্ত একত্ব 

৩৭৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বিনষ্ট হয়। সেইরূপ একপৃথকৃত ও জঙ্যদ্রব্য সমবেত হইলে উৎপন্নও বিনষ্ট 
হয়। ছিপৃথকৃত্বার্দি অর্থাং উভয় দ্রব্যসমবেত পৃথক্ত্বও দ্বিত্বাদি সংখ্যার মত 
উৎপন্নও বিনষ্ট হয় ॥ ১১৩। 

যদি বল “ইহা উহ1 হইতে পৃথক্” ইতাপদি স্থলে অন্যোন্যাভাব প্রতিভাত হউক্ 
অর্থাং অন্যোইন্যাঁভাব এ প্রতীতির বিষয় হউকৃ। অতএব কি জন্য পৃথকৃত্ 
গুণাস্তররূপে স্বীকৃত হইবে? অথবা! পৃথকৃত্বই উক্তপ্রতীতির বিষয় হউক্, 
অতিরিক্ত অন্যোইন্তাভাব স্বীকারে প্রয়োজন কি? অর্থাৎ “ইহা অমুক হইতে 
পৃথকৃ” ইত্যাদিস্থলে অন্যোহন্যাভীব প্রতিভাত হয়, অতএব পৃথকৃত্ব একটি ভিন্ন 
গুণ এবূপ স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। আর পৃথক্ত্ব স্বীকৃত হইলে 
অন্তোইন্যাভাব স্বীকারে প্রয়োজন নাই। পুথকৃত্ব অথবা অন্যোইন্যাভীৰ এই 
উভয়ের মধ্যে একতর স্বীকার করিলেই চলিতে পারে । ইহাই হইল পূর্বব- 
পক্ষের বিষয় । এরূপ আশঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু কেবল পৃথকৃতু 
স্বীকার করিলে “রূপ ঘট নহে” এরপ প্রতীতির অনুপপত্তি হইয়! উঠে। কারণ 
গুণে গুণ থাকে না বলিয়1 রূপে ঘটাবধিক (ঘট অবধি যাহার )-পৃথকৃত্বনামে 

গুণান্তর নাই। আর ঘটেও ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব নামে গুণ থাকে না, যেহেতু 

ঘট নিজে ঘট হইতে পৃথক নহে, যদ্দ্বারা পরম্পরা সম্বন্ধ কল্পনা কর] যাইতে 

পারে । অর্থাৎ রূপে ঘটাবধিক পৃথকৃত্ব না থাকিলেও ঘটে ঘটাবধিক পৃথকৃত্ 
স্বীকার করিলে পৃথক্ত্বও রূপ একাধিকরণবৃত্তি (সমবেত) বলিয় সামানাধিকরণ্য 
বা স্বসমবায়িসমবেতত্ব বা স্বা শ্রয়া শ্রিতত্ব-সন্বন্ধে ঘট সমবেত পৃথকৃত্ব রূপে থাকে । 

অতএব সামানাধিকরণ্যাদিসন্বন্ধে রূপে বর্তমান ঘটসমবেত পৃথধ্-"ই “রূপ ন 

ঘট” এবপ প্রতীতির বিষয় হইতে পারে । কিন্তু যদি ঘটে ঘটাবধিক পৃথক্তু 
থাঁকিত, তাহা হইলে স্বাশ্রয়া শ্রিতত্বসন্ন্ধে রূপে বর্তমান ঘটবৃত্তিপৃথকৃত্ব কল্পিত 

হইত । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে পূর্ববক্ত স্থলে কোনমতেই ঘটাবধিক পৃথকৃত্ 
রূপে থাকিতে পারে না। “রূপ ঘট নহে” এখানে রূপ ঘটনিষ্ভ নহে এরূপ অর্থ 

বুঝিতে হইবে | ঘটে ঘটের পৃথকৃত্ব থাকে না, যাহার ফলে উক্ত পরম্পরা সম্বন্ধও 

কল্পনা! কর! যাইতে পারে না-এই আশঙ্কানিরাসের জন্য গ্রন্থকার কারিকায় 

বলিতেছেন-_-“অন্মাৎ পৃথকৃ, ইদং ন” ইত্যাকারক-প্রতীতির বৈলক্ষণ্য বা 

অন্যোহম্যাভাবার্দি হইতে ভেদ আছে। যদি বল “অস্মাং পৃথক, ইদং ন” 

অর্থাং ইহা হইতে উহা পৃথকৃ, এবং ইহ উহ1 নহে এই ছুইটি প্রতীতির মধ্যে 

কেবল শব্দগত বৈলক্ষণ্য আছে কিন্তু পৃথক্ ও নঞ. এই পদদ্বয়ের অর্থগত 
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বৈলক্ষপ্য নাই । এরূপ বলিতে পার] যায় না। যেহেতু উক্তস্থলে পদা্র 
ভেদ স্বীকার না করিলে “ঘটা পৃথক” ঘট হইতে পৃথক্ এই স্থলের মত 

“ঘটে। ন পটঃ” ঘট পট নহে এই স্থানেও পঞ্চমী বিভক্তি হউকৃ। অতএব 

স্বীকার করিতে হইবে যে যাদ্বশার্থক শক্ের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়, সেই 

অর্থ হইল নঞর্থ, এই নঞর্থ অন্যোহনম্থাভাব হইতে পৃথক বা ভিন্ন বস্তু এবং 

গুণান্তর রূপে কল্পিত হয় ॥ ১১৪! 

অসাষঘীবলু ঘা সামি জল অঁসীযা হুতিন: | 
লীলিবজিনিগহন লান্রীওল্সব্ষহমজ: ॥$৫২।। 
বখীমনক্ষিনাজল্নী মবল্ অনীবাআ্হঃ | 
সাহিল: হধল-হাভাবি-অঁমীম: নহিক্ীভিল: ॥৫৫। 
ঈমযী: অনিনালী ন: জ ভ্রিলীন ভবান্তল: | 
নঘাক-ব-্অসীবালু অঁঘীবাহলহন্ুমনী: ॥$৩|। 

নুবীষ: জ্যাত্, ক্ষীজীগঘি ভ্রিঈল নবিক্ীলিল: | 
অমিনাবী লীহুলস্ত্র হাল্হইনুহিন্তাহিল: |1114।। 
হাল্হাইনুন্রিবীন: ভানু নিমালীওঘি লিলা ললিত ॥ 

হৃককষমীলুনজলাতী ভ্রঘককনীজুনীওনহ: |৫$8।। 
লিলামঅভনুবীন: জ্দান্ নতীঘী্গদ ভ্রিলা মনল । 
ইননাঙ্গনিলাবীত্ঘী ভলন্তর-নিলামজ: ॥২২০॥। 

সংযোগ নিরূপণ করিতেছেন-_-“অপ্রাপ্তয়োঃ” ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার1! । অমিলিত-__ 

অপ্রাপ্ত ছুইটি দ্রব্যের প্রাপ্তি-মিলন সংযোগ বলিয়া কথিত। বিভ্ৃদ্রব্য 

দুইটি অগপ্রাঞ্ বস্ত নহে, যেহেতু বিভুদ্রব্য দুইটি যুতসিদ্ধ নহে। ঘুতসিদ্ধি শব্দের 

অর্থ-_-পৃথগ্গতিমত্ত অথবা পৃথগ্াশ্রয়াশ্রয়িত্ব । সংযোগমাত্রই অনিত্য, যেহেতু 
সংযোগের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। সংযোগ নয়টি দ্রব্যেই থাকে বলিয়। 

উহ! দ্রব্যের সামান্য বা সাধারণ গুণ বলিয়া গণ্য হয়। “ইমো সংযুক্তে!” এই 

দ্রব্যটি এই দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত এরূপ ব্যবহারের অসাধারণ কারণই সংযোগ 

বলিক্পা অভিহিত দুইটি দ্রব্যের মধ্যে যদি ব্যবধান না থাকে তাহ] হইলেই 

সংযোগ হয় । এই সংযোগ তিন প্রকার--একতরকর্মশজন্ত, উভয়কর্মাজন্য ও 

সংযোগজন্য। সংযুজ্যমান দুইটি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতরের অর্থাং কোন একটি 
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দ্রব্যের কর্মদ্বারা উৎপন্ন সংষোগ আদ্য--প্রথম অন্যতরকর্মজন্য সংযোগ বলিয়। 

কীণ্তিত হয়। আর সংুজ্যমান দুইটি ত্রব্যের বা উভয়দ্রব্যের কর্মদ্বার! উৎপন্ন 

ংযোগ ছ্বিতীয়--উভয়কর্মজন্য সংযোগ বলিয়া! কথিত হয়। কারণ ও অকারণের 

ংযোগদ্ধার উৎপন্ন যে কাধ্য ও অকাধ্যের সংযোগ তাহাকেই তৃতীয় সংযোগ” 

জন্য সংযোগ বলে। সংযুজ্যমান শ্যেনপক্ষীও পর্ববতাদির মধ্যে কেবল শ্যেন- 
পক্ষীরই ক্রিয়্াদ্বার! পর্ববতাদির সহিত শ্যেনপক্ষীর সংযোগ স্থাপিত হওয়ায় 

শ্যৈন-পর্বতাদি সংযোগ প্রথম অন্যতরকর্্মজন্য সংযোগ বলিয়। কীন্তিত হয় । 

সংযুজ্যমান মেষ দুইটিরই ক্রিয়াছার] মেষদ্ধয়ের সংযোগ উৎপন্ন হওয়ায় মেষ- 
দ্ব্নসংযোগ দ্বিতীয় উভয়ক্তিয়াজন্য সংযোগ বলিয়] কথিত ব' দ্বিতীয় প্রকার 

ংযোগ উদাহৃত । বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হওয়ার পর এ সংযোগের 

দ্বারা বৃক্ষের সহিত কুস্ের বা ঘটের সংযোগই তৃতীয় প্রকার সংযোগজন্য 

সংযোগ বঙ্গিষা কথিত । তরুর বা বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগের ছার! 

বৃক্ষের সহিত কুম্ভের বা ঘটের সংযোগ হইয়াছে । এখানে কপাল ঘটের অবস্নব, 

অবয়ব কপাল অবক্পবী ঘটের সমবাস্ত্রিকাঁরণ, কিন্তু তরু ব1 বৃক্ষ ঘটের কারণ 

নহে । অতএব বৃক্ষের সহিত কপালের সংযোগ হইল কারণ ও অকারণের 

সংযোগ । এই সংযোগের দ্বার] বৃক্ষের সহিত কৃত্তের বা ঘটের সংযোগ । এই 

সংযোগ কাধ্য ও অকাধ্যের সংযোগ । ঘর্ট অবয়বীহেত অবয়বর্ভুত কপালের 
কাধ্য, বৃক্ষ অকাধ্য | সবতরাং অবয়বসংযোগজন্য যে অবয়বীর সংযোগ হয় সেই 
সংযোগকে তৃতীয় প্রকার সংষোগজন্য সংযোগ বলে । 

কর্মজন্য সংযোগ ছুই প্রকার বলিয়৷ কীন্তিত-_-অভিঘাত ও নোদন। যে 

সংযোগ শব্দের হেতু হয় অর্থাং যে সংযোগ হইতে শব উৎপন্ন তাহাকে 

অভিঘাত নামে প্রথম কর্মজন্যসংযোগ বলে । এবং যে সংযোগ শব্ধের অহেতু 

অর্থাং ষে সংযোগ হইতে শব্দ উৎপন্ন হয় না তাহাকে নোদন নামে দ্বিতীয় 

ক্রিয়াজন্য-সংযোগ বলে। 

বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন--“বিভাগোহপি” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । যে 

গুণটি সংযোগের নাশক হয়, তাহাকেই বিভাগ বলে। অর্থাৎ যে গুণ সমবায় 

সম্বন্ধে সংযোগ নাশের কারণ হয় সেই গুণ বিভাগ বলিয়! কথিত হয়। 

বিভাগের এরূপ লক্ষণ না করিয়া, সংযোগ নাচের কারণই বিভাগ এরূপ 

বলিলে__সংযোগ নাশের প্রতি সংযোগও কারণ বলিয়া! সংযোগে 

অতিব্যাপ্তি হয়। যেহেতু পুর্ববক্ষণে-সংযোগ না থাকিলে পরক্ষণে 
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সংযোগনাশ অসম্ভব । কিন্ত বিভাগ সমবায়সন্বন্ধে সংযোগের নাশক 

হয়, আর সংযোগ প্রতিযোণিত্ব সম্বন্ধে সংযোগের নাশক হয়। বিভাগ 

সকল দ্রব্যেই থাকে বলিয়া উহা সামান্য গুণ বলিয়া কথিত। 

সংযোগের মত বিভাগও দ্রব্যদ্বয়নিষ্ঠ । এই দ্রব্যটি এই প্রব্য হইতে বিভক্ত 

এনপ ব)বহারের অসাধারণ কারণ বিভাগ । হুইটি দ্রব্য পূর্বে সংযুক্ত ছিল, 

পরে বিভাগ হওয়ায় সংযোগ বিনষ্ট হুইল। স্ৃতরাং পূর্বেব সংযোগ না 

থাকিলে বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে না। সাগরের সহিত পল্পলের 

ংযোগ না থাকায় সাগর হইতে পল্লল বিভক্ত এরূপ ব্যবহার বা প্রয়োগ 

হয় না। কিন্তু লেখনীর সহিত হস্তের সংযোগ হয় বলিয়া উহাদের 

বিভাঁগও হয়। সংযোগের মত বিভাগও তিন প্রকার--এককম্মজন্য ব! 

অশ্যতরকর্মজন্য, উভয়কর্মাজন্য ও বিভাগজন্য বিভাগ । যে দ্রব্যদুইটির পরস্পর 

বিভাগ হইবে, উহাদের মধ্যে একটি দ্রব্যের ক্রিয়। দ্বারা উৎপন্ন বিভাগকে 

এককর্মজন্য বা অন্যতরকর্মজন্য প্রথম প্রকার বিভাগ বলে। যথা শ্তেনপক্ষী 

ও পর্বত বা বৃক্ষশাখাদি ইহাদের মধ্যে শ্যেনপক্ষীর গমন বা উড্ডীয়মানরূপ 

ক্রিয়। দ্বার! শ্যেনপক্ষীর সহিত নিক্ক্রিয়-পর্বতাদির যে বিভাগ উৎপন্ন হয়; 

সেই বিভাগ এককর্মজন্য নামে প্রথম বিভাগ নামে অভিহিত হয় বিভজ্যমান 

দুইটি দ্রব্যেরই বা উভয়দ্রব্যেরই ক্রিয়৷ ছারা উৎপন্ন বিভাগকে দ্বিকর্মজন্য ব। 

উভয়ক্রিয়াজন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলে। যথা দুইটি যুদ্ধরত মেষ তীব্র 

আক্রমণের নিমিত্ত বিপরীত দিকে পম্চাদ্ধাবন করিলে যে বিভাগের উৎপত্তি 

হয়, তাহা! উভয়ক্রিয়।জন্য দ্বিতীয় প্রকার বিভাগ বলিয়া! কথিত হয়। 

অবয়বের সহিত দ্রব্যের বিভাগজন্য অবয়বীর সহিত দ্রব্যের ষে বিভাগ উৎপন্ন 

হয়, সেই বিভাগকে তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলে । যথা অবয়বভূত- 

কপালের সহিত বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগের দ্বার। অবয়বীকুত্ত বা ঘটের সহিত বৃক্ষের 

যে বিভাগ হয়, সেই বিভাগ তৃতীয় প্রকার বিভাগজন্য বিভাগ বলিয়] কথিত 

হয় । বিভাগজন্য বিভাগ দুই প্রকার- কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগও কারণা- 

কার়ণবিভাঁগজন্য ক্লিভাগ । প্রথম-_কারণমাত্র বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ-_ 
একটি পট ভূভলে সংযুক্ত আছে। এই পটের অবয়বস্ুত কোন একটি তন্ততে 

উৎপন্ন ক্রিয়া দ্বার! দ্বিতীয়ক্ষেণে সক্রিয় তত্তর নিষ্ক্রিয় তত্ত হইতে বিভাগ হয়। 
তৃতীয়ক্ষণে পটের কারণ তস্ত সংযোগ বিনষ্ট হয় । চতুর্থক্ষণে পটের নাশ হয় । 
পঞ্চমক্ষণে সেই সক্রিয় তত্তর ভূতল হইতে বিভাগ হয়। এই বিভাগ পটের 

৩৭৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



কারণ সন্রিয় তস্ত ও নিষ্ক্রিয় তস্তর পরস্পর বিভাগের দ্বারা উৎপন্ন হয়। 

সুতরাং সক্রিয় তন্তর পটসংযুক্ত ভূতল হইতে বিভাগ, কারণমাত্র বিভাগজন্ 

বিভাগ বলিয়। গণ্য। দ্বিতীয়__কারণাকারণ বিভাগজন্য বিভাগের উদাহ্ন্পণ-_. 

হস্ত-লেখনী বিভাগের দ্বারা শরীর-লেখনী বিভাগ । লেখনীর সহিত হস্তটি 

সংযুক্ত ছিল। হস্ত হইতে লেখনীটি অন্বন্থানে রাখায় বাঁ স্থাপিত করায় 

লেখনী হইতে হুস্তের বিভাগ হয়। লেখনী হইতে হস্তের বিভাগ হওয়ায় 

এই বিভাগের দ্বারা লেখনী হইতে শরীরের বিভাগ হইল । এই লেখনী-শরীর 

বিভাগ ব1 শরীর-লেখনী বিভাগ শরীর-লেখনী বিভাগজন্য হইয়াছে । লেখনী 

₹ইতে হস্তের বিশ্লেষ হওয়ায় লেখনী হইতে শরীরেরও বিশ্লেষ হইল । অবয্পব- 

ভূত হস্ত অবয়বীভূত শরীরের প্রতি সমবায়িকারণ। কিন্ত লেখনী শরীরের 

কারণ নহে। অতএব হস্ত-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগ আর 

শরীর-লেখনীবিভাগ হইল কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ ॥ ১১৫-১২০ ॥ 

অঁীশ লিজনঘলনি- অসামঘীহিনি । নিপঅবী-_ক্দীলিন হলি। হম্র:--যীবা: | 
অভ্লিঘান:- অতীব: | লিতীয়:_ ভযন্কম্মজ: | নৃনীন হলি ভযীবাঅ-্অঘীবা হব্যগ্র: | 

্রলীষ: হআাহিলি পূঙগাক্তিলল্। আহিল:-অলিঘাল: | ভ্রিলীঘীলীহ্লাভঘ: অযীন 

হলি । নিক্রসহঘআাানাহজক্ষাহত লিখাহা লিহনজলি- নিলাহা হুলি। ঘৃককীলি। 

ন্তুহানহণ তু হযলবীভপিসাবাহিকি দূতঁঅহ নীগ্যন্। লৃনীঘী5দি শ্রিলাবাজতরিমাঘ: 
ক্কাালাননিলামজল্ত: ক্রাহআাকাহআনিমাহাজল্মহন্নন্ি চিনি: | আম্মব্জান্রহ অঈক- 

করনা জল, লল: ককনবাভললিমাবাঃ, লী ঘন্যাহমকঅতীবানাহা:। ললী ঘনুলাহা:, 

শ্র্জ্বনন ক্কনানিসাবীন অন্ধক্াঁতাঃ ক্রণাক্তব্াক্ষাহাবিাবী অল্ঘবী, লী -সাক্কাহার্মঘীবা- 

নাহা:, লব তলহইহাবঁতীবাব্বন: জ্র্ীলাহা হলি | লন্ম বল কক্রণীন জখ ইহ্যাল্লহ- 

নিমাথী ন জল্যবী হলি জাভ্যল্। ঘৃকহ্য ভক্ত আহ্জপক্কজীবাসলিন্রভিতিনিবাবা- 
অলকনহসানাহহসঙ্গঅযীন-সলিল্রন্জিতিলাহা-অলন্ঞতজ্স ন্ব নিহীঘান। অন্যথা 

নিক্ষবতুক্ষনভন্ুভমন্তমন্সভক্ান। লভলাব যীহ্ললাহকনন্ডভযীাসলিল্রত্জিলিলানা 

অনধন্ , লহাহক্সক্রভতীবসলিনল্নিশ্রিলার্ লন অলবীন্ব। লন্ব জ্কাহআন্িমাহীনন্র 

হন্সনাহানু, ঘৃক্ব' জ্কুলীইহাল্ধনিলাবী ল অল্মল হলি লাভজমূ। আহঙমন্যীয- 

সলিলন্লিতিলাহাললীওতরযত্রহ্স ঘলি লরল্গী ইঙ্গাললহমিলাবাঘহমনান। ভ্রিলীযলাশ্রহ 

যঙ্স হুহলক্ষিঘঘা হুজ্নীলহনিলাবাহলল: হাহীই5নি শ্রিশকসত্যযী লতলি। লঙ্গ হাহীহলত- 

ঘিমাবী হুহলঙ্গিঘা নল কাহআনূ, তঘঘিকহআজান্। হাহীইন্ত ক্ষিযালাকতষিত্, অন্ববলি- 
জ্রঃলতী ঘাত্রহ্লযলক্ঞর্ললিঘঅবতা। অলহ্নস জ্কাহআন্কাহআলিলাশীন জ্কায্যন্ছাত্য- 

গুণনিরাপণম্ ৩৭৯ 



ত্িাথী অল্মত হলি । আলত্ন নিনানী ঘুজাল্বহম্) অন্তগ্া হাহীইতরিনজসহ্যঘী 

হআনু। আল: অযীবানাহীন লিসাবী লাল্যঘানিভী অনলি ॥৭৭এ-৭২০॥ 
সংষোগ নিরূপণ করিতেছেন-_অপ্রাপ্ত--অমিলন দুইটি পদার্থের ইতি। 

সংযোগ বিভাগ করিতেছেন-_কীতিত ইতি। এষ-_ ইহা অর্থাং সংযোগ । 

সন্নিপাত অর্থাং সংযোগ । দ্বিতীয় সংযোগ, সংযুজামান দুইটি দ্রব্যের ক্তিয়। 

হইতে উৎপন্ন সংযোগকে উভয়কন্মজন্য-সংযোগ বলে । তৃতীয় সংযোগ হইল 

সংযোগজন্য সংযোগ । তৃতীয়ঃ স্যাং_-এই কথাটি পূর্ব্বের সহিত অন্বিত হইবে 

অর্থাং কপালের সহিত তরুর সংযোগ হইতে উৎপন্ন তরু ও কুম্তের সংযোগ 
তৃতীয় সংযোগজন্য সংযোগ নামে কথিত। আদিম-- প্রথম কন্মজগ্য শব্দহেতু 

সংযোগ অভিঘাত। দ্বিতীয়, শব্ধ হইতে অনৃৎপন্ন-নোদনাখ্য বা নোদননামক 
কর্মজন্য সংযোগ । বিভক্ত অর্থা বিষুজ্যমান ভ্রব্য দুইটির জ্ঞানের অসাধারণ 

কারণ বিভাগ নিরূপণ করিতেছেন--বিভাগ গ্রন্থের দ্বারা । এককল্ম এই 

গ্রন্থের ব্যাখ্যা করিতেছেন। তাহার--একটি দ্রব্যের ক্রিয়! দ্বারা উৎপন্ন 

বিভাগের উদাহরণ কিন্তু শ্যেন-শৈলবিভাগাদি, শ্যেনশৈল-সংযোগের মত বুঝিতে 

হইবে । তৃতীয় বিভাগজন্য বিভাগও ছুই প্রকার--কারণমীত্রবিভাগজদ্য 

বিভাগ এবং কারণাকারণবিভাগজন্য বিভাগ । কারণমাত্রবিভাগজন্য-প্রথম 

বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণ-__যেখানে একটি কপালে ক্রিয়া আরম্ত 

হয়, তাহার পর কপালদ্ধয়ের বিভাগ, তাহার পর আরম্ভক--উৎপাদক বা 

প্রযোজক-সংযোগের নাশ, তাহার পর ঘটের নাশ, তাহার পর সেই 

কপালবিভাগ দ্বারাই ক্রিয়াবিশিষ্ট কপালের আকাশের সহিত বিভাগ 

উৎপন্ন হয়। তাহার পর আকাশ-সংযোগের নাশ, তাহার পর 

উত্তরদেশ সংযোগ, তাহার পর কপালস্থিত ক্রিয়ার নাশ। সেইস্থানে 

কারণমাত্রের বিভাগজন্থ বিভাগ স্বীকার করা হয়। যেহেতু সেখানে বা উক্ত- 

স্থলে কপালদ্য়ের বিভাগ হইতে কপাল ও আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হইয়াছে 

প্রথম বিভাগের প্রতি কপালদ্বয় সমবাক্সিকারণ, অতএব এ কপালছয় দ্বিতীয় 

বিভাগেরও প্রতি প্রম্পরা-সম্বদ্ধে কারণ হইয়াছে, সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে 

গ্বিতীয় বিভাগটি স্বকীয় কারণ কপালদ্বয়ের-বিভাগজন্। হইয়াছে । এই 

নিমিত্ই এই বিভাগ কারণমাক্জ বিভাগজন্য বিভাগের উদাহরণরূপে স্বীকৃত 

হইয়াছে। 

যদি বল, সেই ক্রিয়। ছারাই অর্থাৎ কপালদয়-বিভাগজনকক্রিয়। দ্বারাই 

৩৮০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



দেশাস্তর বিভাগ অর্থাং কপালের সহিত আকাশের বিভাগ উৎপন্ন হয় না 

কেন? এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। যেহেতু একটি কম্মের আরম্ভক-সংযোগ- 

বিরোধি-বিভাগের জনকত্ব ও একটি কর্মের অনারস্ভক-সংযোগ-বিরোধি - 

বিভাগের জনকত্ব ইহার] পরস্পর বিরোধী বস্ত । অর্থাং যে সংযোগ দ্বারা যে 

কাধ্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে আরম্ভকসংযোগ বলে। যেমন কপালদ্য়ের 

সংযোগ দ্বার] কাধ্যভূত ঘট উৎপন্ন হয় বলিয়া! এ কপালদ্বয়ের সংযোগকে 

আরম্ভক বা! উৎপাদক সংযোগ বলে । আর যে সংযোগ দ্বার কোন কাধ্য 

উৎপন্ন হয় না, তাহাকে অনারস্ভক বা! অনুংপাদক সংযোগ বলে। যেমন 

কপালের সহিত আকাশের সংযোগ । এই অনারস্তকসংযোগ আরম্ভক 

সংযোগের প্রতিদ্ন্ত্রী অর্থাং বিরোধী বা নাশক । সুতরাং ফলিতার্থ এই যে-_ 

যে কন্ম ব! ক্রিয়। দ্বারা আরস্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগ উৎপন্ন হয়, সেই 

ক্রিয়া দ্বারাই অনারস্তক-সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপন্ন হইতে পারে নাণ 

অন্যথ। অর্থাং এ বিরোধ বা নিয়ম অস্বীকার করিলে বিকসিত পগ্মের দলভঙ্গের 

প্রসঙ্গ হইয়। উঠিবে অর্থাং পদ্মদলের অগ্রভাগে যে অনারস্তভক-সংষোগ-নাশক 

বিভাগের জনক ক্রিয়া! আছে, এবং পদ্মদলের মুলে যে আরম্ভক-সংযোগ আছে, 

সেই আরম্ভক-সংযোগের-নাশক বিভাগ যদি এখন সেই কন্ম দ্বার] উৎপন্ন হয়, 

তাহা হইলে এ বিভাগ দ্বারা আরম্ভক-সংযোগ বিনষ্ট হইয়] পদ্মেরও নাশ 

হইতে পারে । অর্থ।ং পদ্মদল খসিয়৷ পড়িতে পারে । পদ্মদলের অগ্রভাগে 

অনারস্তক-সংযোগ আছে এবং সেই সংযোগ-নাশক-বিভাগের জনক ক্রিয়াও 

আছে। এইরূপ সর্বত্রই বুঝিতে হইবে । অতএব যর্দি এই কণ্ট অনারস্ভক 

সংযোগের নাশক বিভাগ উৎপাদন করে, তাহ1 হইলে আরস্ভক-সংযোগের 

নাশক বিভাগ উৎপাদন করিতে পারে না। 

যদি বল কারণ অর্থাত কপালদ্বয়ের বিভাগদ্বারাই ঘটাদিরূপ দ্রব্যনাশের 

পূর্বেবেই দেশাত্তবু-বিভাগের উৎপত্তি হয় না কেন ? অর্থাৎ পূর্বের উক্ত হইয়াছে__ 

ঘটনাশের পর কপালের বিভাগ দ্বার! কপালের সহিত আকাশের বিভাগ হয় । 

এখন আশঙ্কা যে_এঁ কপাল।কাশবিভাগ ঘটনাশের পূর্বেই কেন হয় না? 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না । যেহেতু দ্রব্য অর্থাত অবয়বী বর্তমান থাকিতে 

আরম্ভক-সংযোগের নাশক-বিভাগবিশিষ্ট অবয়বের দেশাস্তরের--আকাশের 

সহিত বিভাগ সম্ভব হয় না। ইহ1 অনুভব সিদ্ধ । ছিতীয় অর্থাৎ কারণাকারণ- 
বিভাগজন্য-বিভাগের উদাহরণ- যেখানে হম্তক্রিয়! দ্বার] হস্তের সহিত বৃক্ষের 
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বিভাগ হয়, তাহার পর এ হস্ত-বৃক্ষের উৎপন্ন বিভাগ হইতেই শরীরেরও বিভাগ 

হয় অর্থাৎ বৃক্ষ হইতে শরীর বিভক্ত এরপ প্রত্যয় হয়। সেখানে হস্তক্রিয়া শরীর- 

বৃক্ষ বিভাগের কারণ নহে, কারণ হস্তক্রিয় ব্যধিকরণ অর্থাং হস্তের ক্রিয় হস্তে 

থাকে, আর শরীরও বৃক্ষের বিভাগ-শরীর ও বৃক্ষে থাকে । অতএব সামানাধি- 

করপা না থাকায় হস্তক্রিয়া শরীর ও বৃক্ষের বিভাগের প্রতি-কারণ নহে । 

অবয়বির ক্রিয়া সমস্ত অবয়বের ক্রিয়া হইতে সমুৎপন্ন হইলেই অবয়বীর ক্রিয়। 

বল। হয় । অতএব কেবলমাত্র হস্তের ক্রিয়কে শরীরের ক্রিয়। বলিয়া স্বীকার 

কর। যায় না । সুতরাং শরীরের ক্রিয়। নাই বলিয়৷ এস্থলে কারণ ও অকারণের 
বিভাগ দ্বারাই কাধ্য ও অকাধ্যের বিভাগ সমুৎপন্ন হইল । অর্থাৎ হস্ত ও 
বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হয়। এই বিভাগের কারণ হইল 

বৃক্ষ এবং অকারণ হইল হন্ত। অতএব এখানে কারণ ও অকারণের বিভাগ 

হইতে কার্য সমশরীর ও অকাধ্য (কারণ )স্বৃক্ষের বিভাগ হইল । অতএব 

বিভাগ সংযোগনাশাতিরিক্ত গুণবিশেষ, কিন্তু সংযোগনাশস্বরূপ নহে । অন্য! 

অর্থাং বিভাগ সংযোগনাশস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে শরীরে বিভক্তজ্ঞান হয় 

না অর্থাং ঘটপট হইতে বিভক্ত ইত্যাদি প্রত্যয় অনুভব সিদ্ধ। এখন বিভাগ 
সংষোগনা শস্বরূপ বলিয়। স্বীকৃত হইলে উক্ত প্রত্যয়ের অনুপপত্তি হয় । সুতরাং 

বিভাগকে সংযোগ-নাশাতিরিক্ত গুণপদার্থ বলিয়া স্বীকার ক্ষরিতে হইবে। 

হস্তের ক্রিয়া শরীরে নাই, অতএব সংযোগের নাশও নাই, হস্তের ক্রিয়] হইতে 

শরীরের সংযোগ বিনষ হইতে পারে না। যেহেতু একের ক্রিয়া অপরের 
ংযোগনাশের কারণ হইতে পারে না। ম্ৃতরাং একথা স্বীকার করিতে 

হইবে যে হস্ত ও বৃক্ষের বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের বিভাগ হইয়াছে। 

এঁ বিভাগ হইতে শরীর ও বৃক্ষের সংযোগ নষ্ট হইয়াছে । অতএব বিভাগকে 

সংযোগ-নাশস্বরূপ বলিয়া? স্বীকার করিলে শরীরে-বিভক্ত এক্প প্রত্যয় হইতে 

পারে না। স্বৃতরাং সংযোগ নাশ দ্বার। বিভাগ অন্যথ। সিদ্ধ হয় না ॥১১৫-১২০। 

নংকলম্্বাঘজ্্র ভ্রিনিন নহিক্কীজিবমূ। 

ইহিন্দ্াক্নস্্াষি, দুল" হন ন্ত হহিন্ষনূ ২২ 
বত, দুল অথীম-[ নু্গ-অথীন ] মৃহন্ব-বাললী মনত । 

অহ কত অজি: ভসাহিতীবিবদূ ২৭) 

৩৮২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অবীতবমলাষী তু বি্ু অঘীবাততহান্সযী | 

বিনানত্যবিজ্বল্হ-মুঘহত্ক্লাললী মনল 11?২হ।। 

ঘহনননহত্ তত অহীমাক্যত-্তি:। 
রঙ্গ ত্রান ভাব জঘীযা: ক্কাল-নিতভতী: 11৫২৬) 

গ্রন্থকার পরত ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন-__“পরত্বঞ্চাপরত্ব” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বারা। এই দ্রব্যট এ দ্রব্য হইতে পর-দৃরবর্তী এরূপ ব্যবহারের 
অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক পরত্ব বলিয়া কথিত। এবং এই দ্রব্যটি এ 

দ্রব্য হইতে পর- জ্যেষ্ঠ এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই কালিক-পরত্ব 
বলিয়। পরিগণিত । আর এই দ্রব্যটি এ দ্রব্য হইতে অপর--নিকটবর্তা এপ 

ব্যবহারের অসাধারণকারণ গুণই দৈশিক অপরত্ব এবং এই দ্রব্যটি এ দ্রব্য হইতে 

অপর--কনি এরূপ ব্যবহারের অসাধারণকারণ কালিক অপরত্ব বলিয়! 

অভিহিত । পরত্ব ও অপরত্ব এই গুণদ্বয় পরস্পরসাপেক্ষ। একটি ব্যতীত অপরের 

প্রতীতি হয়না । অপরত্বের প্রত্যয় না হইলে পরত্বের প্রত্যয় হয় না এবং 

পরত্ের প্রত্যয় না হইলে অপরত্বের প্রত্যয় হয় না। পুথিবী, জল, 

তেজঃ, বায়ু ও মন এই কেবল মূর্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব-_দৃরত্ব, এবং দৈশিক 
অপরত্ব--নিকটত্ব থাকে । অন্ত দ্রব্যে থাকে না। দৈশিক ও কালিক ভেদে 

পরত্ব ও অপরত্ব দুই প্রকারে উৎপন্ন হয় । দিকৃকৃত পরত্ব--দ্বরত্ব এবং অপরত্ব-_ 

নিকটত্ব যথাক্রমে দ্র ও নিকট এইভাবে প্রয়োগ বা ব্যবহার হুয়। আর 
কালকৃত পরত্ব-_-জ্যেষ্ঠত্ব এবং অপরত্ব_কনিষ্ঠত্ব যথাক্রমে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ 
এইরূপে ব্যবহার বা প্রয়োগ হয় । মূর্ভসংযোগের বা সূর্য্যসংষোগের বাহুলয- 
জ্ঞানবশতঃ পরত্ব এবং মৃর্তসংযোগের বা সূর্/সংষোগের অল্পত্বজ্ঞানবশতঃ 
অপরত্ব উৎপন্ন হয় । যেস্থান বা ব্যক্তি হইতে যেস্থান বা ব্যক্তি অপেক্ষা যে 

স্থানের বা ব্যক্তির মধ্যবর্তী স্থানে বা ব্যক্তিতে অধিক মূর্তসংযোগ বা সূর্যয- 
মংযোগজ্ঞান হয় তাহাকে পর বলে। যেমন প্রয়াগ মথুর। অপেক্ষা কাশী 

হইতে পর অর্থাৎ দূর। সেইরূপ মেত্র চৈত্র অপেক্ষা! শ্যাম হইতে দুর-_ 
জ্যেন্ভ। এখানে প্রয়াগে দিক্সংযোগের আধিক্যবশতঃ প্রয়াগে দৈশিক 

পরত্ব আছে। এবং মৈত্রে-কালপিগুসংযোগের বা সৃষ্যসংযোগের আধিকা- 
বশতঃ মৈত্রে কালিক পরত্ব আছে। এবং প্রয়াগ মথুর] অপেক্ষা কাশী হইতে 
অপর-_নিকট। সেইরূপ মৈজ্র চৈত্র অপেক্ষা শ্যাম হইতে অপর-_কনিষ্ঠ। 
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এখানে প্রয়াগে দিকৃসংযোগের ন্যুনতাবশতঃ প্রয়াগে অপরত্ব আছে এবং 

মৈত্ে কালপিগুসংযোগের বা সৃর্্যসংযোগের ন্যুনতাবশতঃ মৈত্রে 
কনিষ্ঠ আছে। দিক্সংযোগ (বা সৃধ্যসংযোগ-') দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের 

প্রতি অসমবায়িকারণ। কালপিগুসংযোগ বা সৃর্যযসংযোগজ্ঞান কালিক 
পরত্ব ও অপরত্ববোধের প্রতি অসমবায়িকারণ হয়। ষে ব্যক্তিতে সূর্য্য 

পরিস্পন্দের আধিক্যজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ; আর যে 

ব্যক্তিতে সূর্ধ্পরিস্পন্দের ন্যুনতাজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে সেই ব্যক্তি কনিষ্ঠ 
বলিয় গণ্য হয় ॥ ১২১--১২৪ ॥ 

ঘহানহ-হ্যযন্থাহ লিলিন হান লিফণঘলি-_নহতপরস্ব লি হহাক্মলিলি। 

হহিক্ষনংত্ম অন্ুলবমৃতী্ঘীমাল্নহিলংতঙ্কীলাহ্নুঘতঘব । ঘৃত্র লহ্ক্দীঘকত-স্ত্রালা হনহ্তল- 

মুত্র । আনলাতছিতনাখ ঘত্মক্যহ্বা । ঘা ঘাহভ্ছুসান কাহীলন্ষন সযাছা; ণহ: | 
নাহতিত্ুনাল হ্কবহীননতঘয সযাবীড্দহ হলি ॥৭২৭-৭৭২।॥ 

লঘীহ হাক্ষ-ঘহববানহ্ত্রঘথী: | অজলনাঘী- _অজলশ্রাধিক্কা্ঘালু | লহাঞ্ব- ইহিন্গ- 

নহবপাণহ্রাসর | হিত্রাক্টইলি | আন নহ্তনাণহ্ত্র জ্কাভিন আসাঙ্ান্। অহ ছূহ্য- 

নহিনল্হানম্বালা অব্য ভুঘে-ঘহিতঘলহীভঘিক্ক:, ঘ তনন্ত:) ঘহ্ঞ ল্নুল:, ঘ কণিষ্ত: | 

ক্বান্তিকন্লোনহন জল্মলজ্ হন । আস- কাভিন্-ঘবত্আানহহট, 1৭২২-৭২১॥। 
পর ও অপর ব্যবহারের নিমিত্কারণ পরত্ব ও অপরত্ব নিরূপণ করিতেছেন-__ 

পরত্ব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। টদৈশিক ইতি। দৈশিক পরত্ব বনুতর মূর্ভ- 
ংযোগাস্তরিতত্ব অর্থাং সংযুক্তসংযোগ বনুত্বরূপ বিপ্রকৃষটত্বের জ্ঞান হইতে 

উৎপন্ন হয়। এবং মৃত্তসংযোগের অন্গীয়স্ত অর্থাং অল্পত্ব জ্ঞান হইতে অপরত্ব জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়। এখানে অবধিত্বজ্ঞানের নিমিত পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা হয়। 

যেমন পাটলিপুত্র হইতে [এখানে পাটলিপুত্র অবধি, ইহাতে অবধিত্ব আছে, 

সেই নিমিত্ই “হইতে” এই পঞ্চমী বিভক্তির অপেক্ষা! ] কাশী অপেক্ষ। প্রয়াগ 

পর-_দুরতর | পাটলিপুত্র হইতে কুরুক্ষেত্র অপেক্ষা! প্রয়াগ অপর-_-নিকট। 
পাটলিপুত্র ও কাশীর মধ্যে যে মুর্ভসংযোগ আছে, তাহা অপেক্ষা পাটলিপুত্র 
ও প্রয়াগের মধ্যে অধিকতর মূর্ভসংযোগ আছে, এই নিমিতই পাটলিপুত্র 

হইতে কাশী অপেক্ষা প্রয়াগ পর । 

এই দুইটির অর্থাং দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের আশ্রয়ত্বত ভ্রব্যে দিকে যে 
দিকৃসংষোগ আছে, তাহা উহাদের-_দেশিক পরত্বাপরত্বের অসমবায়িকারণ। 

ভাবকার্য্যমাত্রই কারপত্রয়জন্য হক্স এই কারণে দৈশিক পরত্বের ও দৈশিক 
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অপরত্বের নিমিত্তকারণতা৷ কথিত হইয়াছে । তদাশ্রয়ে অর্থাং দৈশিক পরত্ব ও 

অপরত্বের আশ্রয়ে-_দ্রব্যে। দিবাকর ইতি । এখানে কালিক পরত্ব ও অপরত্ব 

বোধিত হয় । যাহার সৃষ্যক্রিয় সম্বন্ধ অপেক্ষা যাহার সূর্ধযক্রিয়। সম্বন্ধ অধিক 
তাহাকে জ্োষ্ঠ বলে। আর যাহার অল্প তাহাকে কনিষ্ঠ বলে। কালিক 
পরত্ব ও অপরত্ব জন্য দ্রব্যে থাকে | ইহাদের অর্থাং কালিক পরত্ব ও অপরত্ের ॥ 

ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু ও মন এই মূর্তদ্রব্যে দ্বরবর্তী দেশমাত্র বৃত্িতবজ্ঞান 
“দৈশিক দর” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ এবং নিকটবর্তী দেশমাত্র 
বৃত্তিজ্ঞান “নিকট” এই ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ। দিকৃসংযোগাত্মক 

অসমবায়িকারণ ন1 থাকায় বিভ্বদ্রব্যে দেশিক পরত্ব ও অপরত্ব থাকে ন1। 

মূর্তদ্রব্যেই দৈশিক পরত্ব ও অপরত্ববোধের উদয় হয়। মৃূর্তসংযোগের অনল্পত্ব 
বা অনেকত্ব জ্ঞান হইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং মূর্তসংযোগের 
অল্পত্ব জ্ঞখন ২ইতে দৈশিক পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। দৈশিক পরত্ব ও 

অপরত্বের আশ্রয়ভূত দিকৃসংযোগ দৈশিক পরত্ব ও অপরতের প্রতি 

অসমবায়িকাঁরণ। অতএব দিক্ দৈশিক পরত্ব ও দৈশিক অপরত্বের প্রতি 
সমবায় কারণ । 

কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ব্যবহারের প্রতি নিমিত্তকারণ । 

এই বালকের শরীরটি বৃদ্ধের শরীর অপেক্ষা অল্পকালসংযুক্ত এইরূপ বোধসহ- 

কৃত কাল-শরীর-সংযোগরূপ অসমবায়িকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত 

বালকশরীরে কালিক অপরত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হয় । এবং এই বৃদ্ধ শরীরটি বালকের 

শরীর অপেক্ষা অধিককাল সংযুক্ত হইয়াছে এইরূপবোধসহকৃত "*ল-শরীর- 

সংযোগরূপ অসমবাক্সিকারণ হইতে সমবায়িকারণীভূত বৃদ্ধশরীরে কালিক 

পরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এখানে শরীরপিণ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযুক্ত- 

সংযোগসন্বন্ধ ব্ুতর হইলে কালিক-পরত্ব জ্ঞানের উৎপত্তি হয় এবং শরীর- 

পিগ্ডের সহিত কালের স্বাশ্রয়সংযৃক্তসংযোগসন্থন্ধ অল্পতর হইলে কালিক 

অপরত্ববোধের উৎপত্তি হয় । এখানে স্বাশ্রয়পদ দ্বার? সূর্যযক্রিয়1 গৃহীত হইবে, 

সেই ক্রিয়ার আশ্রয় সৃষ্য, সৃখ্যের সহিত কালসংযুক্ত হইয়াছে, কালের সহিত 
শরীরের সংযোগ আছে। শরীরপিগ্ডের সহিত কালের উক্তসম্থন্ধ বতর 

হইলে পরত্বজ্ঞান এবং অল্পতর হইলে অপরত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় । কালিক পরত্ব 

ও অপরত্ববোধ জন্য দ্রব্যেই হয় । কালের সহিত শরীরপিণ্ডের--কাল-শরীর- 

পিণ্ডের স্বাশ্রয়সংযুক্তসংযোগ কালিক পরত্ব ও কালিক অপরত্বের প্রতি 
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অসমবায়িকারণ। শরীরাদিপিণ্ড কালিক পরত্বাপরত্বজ্ঞানের প্রতি সমবায়ি- 

কারণ হয়। নিতাদ্রব্যে কালিক পরত্ব ও অপরত্ববোধ উৎপন্ন হয় না। 

যেহেতু নিত্যদ্রব্যে বছুতর কালসন্বদ্ধত্রজ্ঞান ও অল্পতর কালসম্বন্ধতুজ্ঞানরাপ 

নিমিতকারণ থাকে না এবং তাদৃশ সংযোগরূপ অসমবায়িকারণও থাকে না 

॥ ১২১-১২৪ ॥ 

জমঙ্গাত্ব্তি-লাহাল লাহাজীমামৃহান্ন: | 
অজ :সন্ধাৎ: [সঘকজ্ব] সামীন সাহা নিলিভদিব: |$২২।। 
অখান হিচ্ত্ীওড্যঘহ: সক্কাহ: নহিত্হনবী | 

অসলান্ব সলাবি ক্লাল ছ্রিনিঅলিতসবী 1২) 
নজ্জুল্্ লল্নি ঘাঁ জ্যানসলা ঝা লিভদিলা । 

ল্সঘজ্ী নিঘহদাজ: অহানীওদি সন্ধীভিল: |18২৩।। 
নাশ্রী ইইনানসনুক্তি: হান্তানী দীনবাললি: | 
মনলিহলঘফলা মা, অহাসীগ্ঘ সবহহব |) 
ন্দিতিনল্লতী না ₹ানৃনত্যাহি অক্তিত্ অহা: | 
অহুমালাসক্কাহা শীকাত্সন্ধাহা তু লিহল্লস: 1৫২ 

ঝ অহানীললিনা ভসাইকস্ামানলাননী: | 

ঝালাতাহি-অজলভয বাল অহাযক্কাগল্ ।£২০)। 
অপেক্ষাবৃদ্ধির অর্থাৎ স্বনিমিতকারণ দূরত্বাদি ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের নাশ 

হইলেই তাহাদের অর্থাৎ দৈশিক ও কালিক পরাদি ও অপরাদি ব্যবহারের 

নাশ হয়। ইহা উদাহরণ পুরস্কারে পূর্বেব কথিত হইয়াছে । পৃর্বেবই বুদ্ধির 
প্রকারভেদ প্রায়শঃ_ বহুলাংশে নিরূপণ কর হইয়াছে । এখন বুদ্ধির অবশিষ্ট 

প্রকার বলিতেছেন। জ্ঞান দুই প্রকার-_-অপ্রমা--অযথার্থ বা ভ্রম ও পরমা 

যথার্থ । “তচ্জুন্েতন্মতির্যা-স্যাং স। অপ্রম1” অর্থাত তদভাববতি তওপ্রকারক- 
জ্ঞান অপ্রমা বলিয়] নিরূপণ করিয়াছেন । যেখানে প্রকারতাবিশিষ্ট ব! প্রকার 

ধর্ম থাকে না, সেখানে যদি তংপ্রকারক অনুভাবাত্মকঙ্ঞান হয় তাহ! হইলে 

ভাহা অপ্রমা বা অযথার্থ অনুভবাতকজ্ঞান বলিয়! স্বীকৃত হইবে। যেমন 

ঈষং অন্ধকারস্থানে পতিত রজ্জ্বতে চক্ষু সন্মিকর্ষ হইলে “অয়ং সর্প” এইটি সর্প 
এন্ধপ যে অনুভব হয় সেই অনুভব অপ্রম] বলিয়া গণ্য । যেহেতু সপতধর্ম্মটি 
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এখানে প্রকার । তৎশবের ছারা সর্পত্বরূপ প্রকার গৃহীত হইবে | তথাহি সপ্পত্বা- 
ভাবাধিকরণে রজ্জবুতে সপত্বপ্রকারক অনুভব হওয়ায় উক্ত জ্ঞানটি অপ্রমা বা 
অযথার্থ হইয়াছে । বিপর্ষযাস অর্থাৎ নিশ্চয়াত্মকভ্রম ও সংশয় অপ্রমার 

প্রপঞ্চ অর্থাৎ প্রকার বা! ভেদরূপে পরিকীরপ্তিত। তদভাববতি-তদ্বিষয়ক 

নিশ্চয়াতকজ্ঞানই বিপর্্যাস বা বিপধ্যয় । শুক্তির সহিত চক্ষুঃসংযোগের 
ফলে যে “ইদং রজতং” এরপ জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞানই বিপর্য)াস। এই বিপধ্যাস 

জ্ঞানেও বিশেষ্ঃ প্রকার ও সংসর্গ এই তিনটি বিষয় থাকে । “ইদং রজতং" 

এখানে “ইদং” পদের দ্বার! বিশেস্তভুত-শুক্তিথণ্ড গৃহীত হইবে, রজতত্ব প্রকার, 

সমবায় সম্বন্ধ । “তদভাববতি” এই পদস্থিত “তং” শব দ্বার! প্রকার-_রজতত্ব 

গৃহীত হইবে । রজতত্বাভাবাধিকরণে বিশেম্তভূতে শুক্তিখণ্ডে রজতত্ব 

প্রকার হওয়ায় রজতত্বাভাববং-শুক্তিশকল-বিশেষ্কক রজতত্ব প্রকারক 

সমবায় সংসর্দক “ইদং রজতং” ইত্যাকারক জ্ঞান বিপধ্যাস নামক অপ্রম1 বা 

অযথার্থনিশ্য়।ত্কজ্ঞান। এই জ্ঞানের প্রতি আআ সমবায়িকারণ, আত্মমনঃ 

সংযোগ অসমবফিিকারণ। এবং চক্ষুঃ, পীতাদিদোষ, বিশেষা দর্শন, প্রবৃদ্ধসংস্কার, 

অদৃষ্ট ও ঈশ্বরাদি নিমিত্তকারণ । বিপধ্যাঁসজ্ঞানস্থলে কারণরূপে কোন দোষ 

থাকিবেই । প্রতিফলিত সৃ্যকিরণ বা চাকচিক্যরূপ দোষ থাকিলে শুক্তি- 
শকলে রজততভ্রম হয় । অন্ধকারদোষ থাকিলে রজ্জ্বুতে সপভ্রম হয় । এইরূপে 

পিত্ৃদৃরত্বাদি নানাবিধ দোষ বিপধ্যাঁসজ্ঞানের কারণ। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি 

অর্থাং শরীরাদিতে যে আত্মত্বনিশ্য় এবং শঙ্ঘাদিতে যে পীতত্বনিশ্চয়াত্মক- 

জ্ঞানই আদ্য অর্থাৎ বিপধ্যাস। প্রমাজ্ঞান বিষয়কে স্বধন্মবিশিষ্টক, । প্রকাশিত 

করে । আর অপ্রমাজ্ঞান বিষয়কে বিষয়ের পরকীয় ধন্মবিশিষ্টরূপে প্রকাশিত 

করে। এখন সংশয় প্রদশিত হইতেছে । মনুষ্য বা স্তানুর্বা অর্থাৎ শাখাদিশৃন্ 

বৃক্ষকাগ্ড ইত্যাদি বিতর্কবুদ্ধির নাম সংশয় । তদভাবের অপ্রকার ও তত্প্রকারক 

যে বুদ্ধি তাহাকে নিশ্চয় বলে অর্থাৎ যে জ্ঞানে তদভাব অপ্রকার হইয়। তদ্বস্ত 

প্রকার হয় তাহাকে নিশ্চয়াত্সক জ্ঞান কহে। যেমন “ঘট” ইত্যাকারক 

নিশ্চয়াতআ্ক জ্ঞানে ঘটাভাব অপ্রকার হইয়! ঘটপ্রকার হইয়াছে! এক ধন্সাীতে 

বিরুদ্ধ ভাবাভাব প্রকারক জ্ঞানের নাম সংশয় । ভাবকোটি ও অভাবকে।টি এই 

উভয়গত এক ধর্মকে সাধারণ ধর্ম বলে। এই সাধারণাদি ধন্মের জ্ঞান 

সংশয়ের কারণ। একটি ধন্্মীতে পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক ধর্মবৈশিষ্ট্ের জ্ঞানই 

সংশয় । যে অধিকরণে বিরুদ্ধধন্্মসমূহের জ্ঞান হয়, সেই অধিকরণকে ধর্মী 
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বলে। এখানে বিরুদ্ধ ধর্ম “কোটি” শবের ছারা কথিত হইয়াছে । একই 

সমক্কে একই পদার্থে ষে সকল ধর্ম থাকে না বা থাকিতে পারে না, সেই সকল 

ধর্মকে সৈই পদার্থের বিরুদ্ধধর্ম বলে । কোন পদার্থ একই সময়ে একাধিক 

বিরুদ্ধ ধশ্মের আশ্রয়র্ূপে বোধিত হইলে এ জ্ঞান সংশয় বলিয়! কথিত । যে 

জ্ঞানে বিষয়টি নির্ণয় ও অনির্ণয়ের মধ্যস্থলে থাকে । বিষয়টির নির্ণয়ের ইচ্ছা 

আছে, কিন্তু অনুসন্ধানের দ্বারাও কারণ দেখিতে পাঁইতেছে না, এরপ ব্যক্তির 

দোলায়মান জ্ঞানই সংশয় । কোন ব্যক্তি সম্মুখস্থিত কিছু দুরে এমন একটি পদার্থ 

দেখিলেন--ষে পদার্থটি স্থাধৃত্ব ও পুরুষত্বের সমানাধিকরণ উচ্চতা দিধশ্শম বিশিষ্ট, 
এঁ পদার্থটিকে প্রত্যক্ষ করায় পূর্ববসংস্কার উদ্দৃদ্ধ হইয়। স্থাণৃত্ব ও পুরুষত্বের 
স্মরণ হয়, অথচ স্থাণৃত্ব বা পুরুষত্বের নিশ্চয় হইল না। স্থাপুত্বের নির্ণায়ক 

বহ্ধলকোটরাদি কিংবা! পুরুষের নির্ণায়ক হস্তপদাদির প্রত্যক্ষ না হওয়ায় 
অথচ উভয়ের ব্যাপ্য উচ্চতাদির দর্শন হওয়ায় চক্ষুরিক্দ্রিয়সংযুক্ত এ অয়ং 

পদবাচ্য পদার্থে স্থাগত্বও পুরুষত্বের আরোপ হয়। অগ্রবস্তী পদার্থকে স্থাগ 
বলিয়া নিশ্চয় করিতে পারিল না। যেহেতু স্থাণুতবর ব্যাপ্য বন্কলকোটরাদি 
দর্শন হয় নাই । এবং উক্ত পদার্থকে পুরুষ বলিয়াও নিশ্চয় করিতে পারিল 
না। যেহেতু পুরুষত্বের ব্যাপ্য হস্তপদাদি প্রত্যক্ষ হয় নাই। বক্ষলকোটরাদি ও 

হস্তপদাদি বিশেষের ম্মরণ হইতেছে । অথচ প্রত্যক্ষ ব সৃস্পষী্দর্শন হইতেছে 

না। ভাহার ফলে দ্রষ্টা! দোদুল্যমান অবস্থায় থাকেন। 

সংশয়ের সাধারণ ধর্মজ্ঞান পদের দ্বার! উচ্চতা, পরিধি, কাল, দিক, 

ঈশ্বরীয়-ইচ্ছা, ঈশ্বরীয়-প্রযত্র প্রভৃতি গৃহীত হয় । যেহেতু কালাদি বস্তসকল 

কাধ্যমাত্রের প্রতি কারণ হয় বলিয়! সংশক্জ্ঞানের প্রতিও সাধারণ ধন্মবূ*প 

উহ্থার! কারণ হয় ॥ ১২৫-১৩০ ॥ 

বঘা_ক্যাতিক্ক-ই হাক্ক-হবলানহ্তালালূ । জ্দসামা নুভতি' নিক্নপিন্ুলাহ-_ 

জুশ্রুহিনি। শ্রস অসনাঁ নিকণঘলি--লন্ভল্য হলি। লহ্মানরনতি তনুসক্ছাহক সাল 

সন হত্বণ: | লব্সঘত্ব: _অসনাসঘস্বঃং । আত ইলি। শ্রিঘহ্সবি হঅধ্: | হাবীহাহী 
লিহ্বনন্ধণ যহাব্নহ্রসকাহক আলাল বীবীচসলিক্যান্ষাহজ্ঞম্ | চৃত্র হাক্জানী দীন: হাল 

হতান্ডা্ক বজ হ্বান নিষন্নযন্ধণ, লহ সন হলি । কিধিলিহিলি নিবন্ধ । লিহন্বযত 
ভঙাঘানা্থ- ভরহলানবতি । লহ্মানাসক্গাহক লতুসন্চাহক্ক জ্বাল লিহয: ॥২২এ-৭৭২| 
অহা ভঙ্াববি-_নর্তহায হত: । ভ্বাঘাততীলি। ভঘন্্া্াহআী ঘী ঘম্দজ্ ফ্যান 

অহাযকাহজমূ। অখা শ্কাত ভঘাগুতুভম-ঘানাততা স্বাতা অর্থ ভ্খাঘ ল ঈলি 
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অলি । হৃবলত্াশাহঘাঘকগ্ীন জ্ঞাত । যশখা হাজ্ছ লিআলিজ্স-জ্যান্লত্ন 

মৃহ্ী্বা হান্হী লিত্ী লননি বন্হি | লিসলিঘলিজ্তু হাজী নিজবী ল নআবহ্হাজ্হা- 
লিমক্তা ন অহাযন্তাহ্তান্। হাভ্ৰ-ন্সামিস্বানাহীনাঁ নিহন্বনলালঅনম্কত-ভন্বালান্ঘানূ, 

ক্থিল্তু অন হান্ইল ক্বীতিত্রযন্তজান অল্যবী, অহাতন্ত্ু নালজ হ্বিলি । ঘৃন্ব স্বান সালাণ্য 

অহাাহু নিঘযঅহান হুলি। ঘৃত ভ্যাত্যভহাঘাহুদি ভ্যাণন্কর্তহায হুআতিক্র মীযমূ। 
ক্ষিল্তু হাব ঘচিনহান অক্দীল্হিযঅলিক্ষণী না ক্কাহ্তাল্ ॥ ২২০ ॥। 

তাহাদের অর্থাৎ কালিক ও দৈশিক পরত্ব ও অপরত্বের। অবসরপ্রাপ্ত- 
বুদ্ধি নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন__বুদ্ধি ইতি । সেই দুই প্রকার জ্ঞানের 

মধ্যে অপ্রম। জ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন-_“তচ্ছুন্য” ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । তাহার 

অভাবাধিকরণে পদার্থে ততপ্রকার জ্ঞানের নাম ভ্রম ইত্যর্থ। যথা ঘটত্বা- 

ভাবাধিকরণে পটাদিতে ঘটত্বপ্রকার জ্ঞান ভ্রম বলিয়। কথিত । ভতাহার-__ 

অপ্রমার, প্রপঞ্চ-_-প্রকার বা ভেদ। আদ্য-_বিপধ্যাস। শরীরাদিতে “আমি 

গোর” ইত্যাকারক যে আত্মত্ব প্রকারক নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে ভ্রম 
বলে। এবং শঙ্ঘাদিতে “শঙ্ঘ পীতবর্ণ” ইত্যাকারক যে নিশ্যয়াক-জ্ঞান 

সেই জ্ঞানকেও ভ্রম কহে । কারিকাস্থিত “কিংস্বিং" এই পদের অর্থ বিতর্ক । 

নিশ্য়ের লক্ষণ বলিতেছেন--তদভাব ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার! । তদভাবের অপ্রকারক 

হইয়! তৎপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে নিশ্চয়াত্সক বলে । যেমন পটাভাবের 

অপ্রকারক হইয়। পটপ্রকারক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞানই পটবিষয়ক নিশ্চয়াত্স ক- 

জ্ঞান। যে জ্ঞানে তদ্বিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্নতদভাবপ্রকারতার অভাব ও তদ্বিশেষ্যক ত্বা- 

বচ্ছিন্নতৎ্প্রকারতা আছে তাহাকেই নিশ্চয়াত্মকজ্ঞান কহে, সংশয়স্থলে 

জ্ঞানাংশে তদভাবের প্রকাঁরত1 থাকে বলিয়া “তদভাবের অপ্রকারক” এই 

ংশ অথবা তদ্দিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন তদভাব্প্রকারতার অভাব এই অংশ নিস্কৃষ্টার্থক 

নিশ্চয়লক্ষণে নিবেশ কর] হইয়াছে । “ভঁতলং ঘটবং” এই জ্ঞানে ভূতল বিশেষ্কা, 
ঘট বিশেষণ হইয়াছে । অতএব ভূতলবিশেষ্যকত্ব ও ঘটপ্রকারকত্ব আছে, কিন্তু 
ঘটাভাবের প্রকারকতা নাই, যদি “ভূভলং ঘটবদ্ নব1” এরূপ জ্ঞান হয়, তাহা 

হইলে এই জ্ঞানে ঘট ও ঘটাতাব উভয়েরই প্রকারতা থাকিবে । স্বৃতরাং “ভতলং 
ঘটব€” এই জ্ঞানে ভূতলবিশেম্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটাভাব প্রকারতার অভাব আছে 

এবং ভূতলবিশেষ্যকত্বাবচ্ছিন্ন ঘটপ্রকারতা৷ আছে বঙ্গিয়1 “ভূতলং ঘটবং”+ ইহা 
নিশ্চয়াত্মকজ্ঞতান। নিশ্চয় লক্ষণের এরূপ নিষ্কৃষ্টার্থ গন! করিলে “মহানসো 

বহিমান্ ন ব1 ও পর্বতে বহিমান্্” এরূপ সমুহালম্বন জ্ঞানস্থলে পর্ববতাংশে 

গুণনিরূপণম্ ৩৮৯ 



বহি নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের অসম্ভব হয়। যেহেতু এ জ্ঞানে বহি ও বহ্য্যভাব 
উভয়েরই প্রকারতা আছে। আর ইচ্ছাদিতে নিশ্চয় লক্ষণের অতিব্যাণ্তি 

বারণের জন্য “জ্ঞান” এই পদ নিশ্চয় লক্ষণে প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ১২৫-১২৯ ॥ 

সংশয়ের লক্ষণ করিতেছেন--“স সংশয়” ইত্যাদি গ্রন্থ ছারা । এক ধন্্মীতে 

বা বস্তুতে বিরুদ্ধ ভাব ও অভাব প্রকারক (স্থাণৃত্ব ও স্থাণুত্বাভাব প্রকারক ) 

জ্ঞানের নাম সংশয় । ইহা স্থাণন অথবা অন্য কিছু এই সংশয়স্থলে “ইহা” এই 

পদোপলক্ষিত “ধন্ক্ী” অর্থাৎ বস্তুতে স্থাণৃত্ব ও স্বাপৃত্বাভাব প্রকারক জ্ঞান হয়, 

সুতরাং উহা সংশয় জ্ঞান। সাধারণ ইতি। উভয় সাধারণ যে ধর্ম, তাহার 

জ্ঞান সংশয়ের কারণ । যেন উচ্চৈস্তরত্ব,অর্থাং উচ্চতাদিকে স্থাণু ও পুরুষ 

এই উভয়ের সাধারণ ধর্মরূপে নিশ্চয় করিয়া কোন ব্যক্তি “ইহা স্থাণু বা অন্য 

কিছু” এরূপ সন্দেহ করিয়া থাকেন। এইরূপ অসাধারণ ধশ্মের জ্ঞানও 

সংশয়ের প্রতি কারণ হয় । যেমন শব্বত্বকে নিত্য ও অনিত্য এই উভয়বিধ 

দ্রব্য হইতে ব্যারৃত্ত_-অবিদ্যমান অথচ উহ1 শর্ে আছে, স্বৃতরাং শব্দ নিত্য 

অথব। অনিত্য পদার্থ এইরূপ সংশয় হয়। শব্দ নিত্য বা অনিত্য এইরূপ 

বিরোধী বাক্যের নাম বিপ্রতিপত্তি। এই বিপ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান সংশয়ের 

প্রতি কারণ হয় না। কারণ শব্দ ও ব্যাপ্তিজ্ঞানাদির কেবলমাত্র নিশ্চয়াতক 

জ্ঞান উৎপন্ন করাই স্বভাব । বিপ্রতিপত্তি বিরুদ্ধকোটিছয়ের প্রতিপাদক 

বাক্যমাত্র। অতএব শব্দাত্মক বলিয়! বিগ্রতিপত্তি বাক্যজ্ঞান হইতে সংশয় 
উৎপন্ন হয় না। কিন্তু সেস্থলে অর্থাং বিপ্রতিপত্তিস্থলে শব দ্বারা কোটি- 

দ্বয়ের জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার পর কিস্তু সংশয়ের মানস জ্ঞান হয়। 

অর্থাং বিরুদ্ধ কোটিদ্বয়ের উপস্থাপক শব্দের নাম বিপ্রতিপত্তি। বিপ্রতিপত্তি- 

স্থলে শব্দ হইতে কোটি দ্বয়ের স্মরণ হয়, তাহার পর সংশয়ের মানস জ্ঞান 

হয়। অতএব উহা--বিপ্রতিপত্তি পরম্পরা সম্বন্ধে সংশয়ের জনক হয়। 

“জ্ঞান পরম! কি না” জ্ঞানে এইরূপ প্রামাণ্যের সংশয় হইলে জ্ঞানের বিষয়েও 

সংশয় হয় । এইরূপ ব্যাপ্যের সংশয় হইতেও ব্যাপকের সংশয় উৎপন হয়। 

এই সকল বস্ত এইভাবে বুঝিতে হইবে । কিন্তু সংশয় সামান্যের অর্থাং সংশয় 
মাত্রের প্রতি ধর্শ্ীর তান বা ধর্্ীর সহিত ইন্্রিয়ের সন্নিকর্ষ কারপ। ধর্ম্মার 

জ্ঞান বা ধন্্মীর সহিত ইন্ট্রিয়ের সন্নিকর্ষজ্ঞান সংশয়ের সাধারণ কারণ 

বলিয়। উহাদের সংশয়ের কারণের মধ্যে আর পৃথকৃভাবে উল্লেখ করা হয় 
নাই ॥ ১২৫-১৩০। 

৩৯০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



্ীমী9সলানা জলক্ক: সনাযাভনু যুগী মনল্। 
দিলীব্হলা্জিনী ভীঘী লালানিনী লল: ||$2৫।|। 

সতঘহীনু নিহীতঘ-নিহীমতানলা অমমূ। 
অমিন্মী মৃত আাহঘ নূলিনী তুল: ॥1ই২। 

ঘহীবাভঘনিহাত৪ নব অহালহাীমুষ্গীমনত। 
হাল জাতহ্সন্ত্তিত্তব মনতরননিলী বৃ: || ৫ইই। 
হান্বনীঘ্ সীবসলাঘাহলান্ঘ্থভাথ লা সলা। 
মৃ্:হসাহ সনমিলল্ব মালদলীভ্নত সলা |11২৮।। 

পিতাদি দোষসমূহ অপ্রমার বা ভ্রমজ্ঞানের জনক । কিন্তু গুণ প্রমা বা 

যথার্থ জ্ঞানে জনক অর্থাৎ প্রমাজ্ঞান, জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন অতিরিক্ত 

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। পিত্ত, দূরত্ব ও অল্প অন্ধকার প্রভৃতি দোষ 
নানাপ্রকার | ১৩১ ॥ 

প্রত্যক্ষস্থলে বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্তের সহিত ইন্ড্রিয়সন্নিকর্ষ গুণ। 

অনৃমিতিস্থলে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষে পরামর্শ হইল গুণ। উপমিতিস্থলে শক্যে 

সাদৃশ্য জ্ঞান হইল গুণ। এবং শান্দবোধস্থলে যোগ্যতা অথবা তাংপধ্যের 

প্রমাজ্ঞান গুণ । এখানে প্রম! শবের অর্থ ভ্রম ভিন্ন জ্ঞান ॥ ১৩২-১৩৪ | 

হী হুলি। অদলাঁ সলি হীন: কাহতান্, সনা সলি মুঘা: জ্ঞানত্লু। ল্রনাণি 

ঘিলাহিকধা হীমা অনন্তযালাঃ) বীনা ক্ষা্ঘাতনলল্লয-ভ্যলিইন্জাঞ্কঘা ঘি-এলু। ঘুখাহ 
সনাঅলকননন্্রলানান্ব বিভুনূ। যণা__ সদা হ্বানআালাল্তঙ্গাতালিঘ-ন্যাহআজন্যা 

ল্যস্কালকলান্ অসলাননু। ন ন্ম হ্ীম্ালান হন ক্তাত্ঘান্নভিতরলি নান্যমূ। পীল' 

হাহ হলি স্বানহখ্রগদি দিউীভঘহী নববলান্ভভ-হসলানুতভিসঅ্লান্ত। শ্রিনিবানললা- 

শ্রিঘহ্থাহুলল্লহীমামানক্জাহআজুমনহ মুঘাজ্। কা্ঘালাযা ল্যাহসততানু। ল ন্ন ঘু্া- 

বতল5দি দিন দলিনল্গ্াচনতক্্রী ল হীতহালম্, অন: দিাহি-বীম্বা্নানানাঁ জ্দাহানল- 
শ্রহ্য ল্রাভঘলূ। লখান্ব ক্ষি ঘুঘাঙস ইন্ততঅন্কল্নননিলি ভ্রাভ্ঘলূ। খানি অল্্রম- 

হ়নিইজ্ঞাঞ্যা ঘুঘক্জাঘি ইন্তুনবিভু;ঃ | ঘৃন অন সলিভুগালাত: কাহআলিঅং্সাছি 

ভনন্বততানু। লস হীলা: ক হত্াকাভ-হ্লাালাহু-_-ঘিপলি ৷ ল্বন্িন্ দীলাহ্সিল নিজ 

হীঘ:, লন্মিল্ললল্রাই: ভ্রকত- নহিলাতসলি ভূতুত হীম: দ্ন্রিম্ব নহীহ্বসল নডভুকর- 
অাজললিক্র্ন না হীন্বা অলন্ত্যনা হল লাভ্লিঅলঙ্কা হুশ: ॥ ২২২ ॥ 

গুপনিরূপণম্ ৩৯১ 



অথ ঈ হ্ুগা হুতাক্কাভ-হ্াঘাঁ স্তহাহী জনহীযুান্ হ্হাযনি-_সম্মধীত্ত হলি । 
সত্যহী নিহীমবতান্রহ্-শ্রিহীচ্য-লিলঙ্ষ্ী যুগতা: | অন্তুলিলী আাহ্যশ্রলি বাচ্যল্নাচষত হাচ্ত- 

হান হুজ: । হন 5ঘি হীঘম্। সদা নিকফঘঘলি-__সদলিক্সলিলি ॥২ই৭-২ই৬। 

দোষ ইত্যাদি । দোষ অপ্রমার প্রতি কারণ ও গুণ প্রমার কারণ। 

পিত্াদিদোষসমূহের কোন অনুগত ধর্ম নাই এবং অপ্রমার প্রতি এ দোষগুলির 

কারণতা অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বার সিদ্ধ হয়। প্রমার প্রতি গুণের জনকত। 

অনুমান প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয় । যেমন প্রমাজ্ঞান, জ্ঞানসাধারণ কারণ ভিন্ন 

কারণ হইতে উৎপন্ন হয়, যেহেতু উহা জন্যজ্ঞান, যথা অপ্রম] জ্ঞানসাধারণ 

কারণ ভিন্ন দোষ হইতে উৎপন্ন হয়। ত্বকৃমনঃসংযোগাদি জ্ঞানসামান্য কারণ 

রূপে সর্ববত্র বিদ্যমান 02659) থাকিলেও কোন জ্ঞান প্রম। হয় এবং কোন 

জ্বান অপ্রমণ হয়, সৃতরাং বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের প্রমাত 

ও অপ্রমাত জ্ঞান সাধারণ কারণ ভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন হয়। যদি বল 

দোষাভাবই প্রমার প্রতি কারণ হউক । একথ1 বলিতে পার না। কারণ 

“পশিত শঙ্খ” এই জ্ঞানস্থলেও পিত্বরূপদেশষ বিদ্যমান [7016567 থাকায় 

শঙ্গাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপর্তি হয়। অর্থাৎ “শঙ্খ পীত” এই জ্ঞানে 

শঙ্ঘাংশে প্রমাত্ব অবশ্য 'স্বীকার্য্য বস্ত। কিন্তু প্রমার প্রতি সর্বত্র দোষাভাবই 

কারণরূপে স্বীকৃত হইলে উক্ত জ্ঞানস্থলে পিত্তরূপ দোষ বিদ্যমান থাকায় 
দোষ্াাভাবরূপ কারণের অভাববশতঃ শঙ্ঘাংশে প্রমাজ্ঞানের অনুপপত্তি হয় । 

পরমার প্রতিদোষাভাব কারণ অথবাগুণ কারণ হইবে, এবিষয়ে একপক্ষপাতিনী 

যুক্তির অভাব আছে, কিন্তু অনভ্ভদোষাভাবের কারণতা স্বীকার অপেক্ষা 
লাঘববশতঃ গুণের কারপতা' স্বীকার করাই যুক্তিসঙ্গত । 

যদি বল চক্ষু সংযোগাদিগুণসত্বেও পিত্তরূপ দোষদ্বার। প্রতিরদ্ধ হওয়ায় 
“শঙ্ঘ পীত” ইত্যাদিস্থলে শঙ্ছে শৈত্যজ্ঞান অর্থাৎ শ্বেতত্বের প্রমাজ্ঞান হয় 

না। অতএব পিতাঁদি দোষাভাবের কারণতা অবশ্যই স্বীকার করা উচিত 

এবং গুণের কারণতা স্বীকারে প্রয়োজন করে ন। এরূপ কথ] বলিতে পার 

না। কারণ তথাপি অর্থাং দোষাভাব সত্বেও অস্থয়-ব্যতিরেক দ্বার] গুণের 

কারণতা সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ পিতাদি দোষাভাব থাকিলেও বধিশেষপণের মত 

বিশেষ্য সন্নিকর্ষদূপ গুণাভাববশতঃ শঙ্ছে পীতত্বজ্ঞান প্রম হইতে পারে ন1। 

স্বতরাং দোষাভাব দ্বারা গুণকে অহ্যথাসিদ্ধ বলিতে পারা যায় না। আর 

অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা কারণত্বসত্বেও গুণের অন্যথাসিদ্বত্ব স্বীকৃত হইলে অপ্রমার 

৩৯২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



প্রতি গুণাভাব কারণ বলিয়া স্বীকৃত হুউক্, দোষ কারণ না হউকৃ। একথাও 

ুষ্ত্রাবে বা অনায়াসে বলা যাইতে পারে । তাহার মধ্যে কাহারা দোষ ? 
এই আশঙ্কায় বলিতেছেন--পিত ইত্যাদি । কোনস্থলে পীতাদির ভ্রমে 

পিতদোষ হয়। কোনস্থলে চজ্রাদির ্বক্পপরিমাণ-ভ্রমে দুরত্বদোষ হয়, কোন 

স্থলে বা বংশে সর্পভ্রমে ভেকবসার অঞ্জনদোষ হয়। এইভাবে দোষসমূহ 
অননুগত হইয়। ভ্রমজ্ঞানের বা অপ্রমাজ্ঞানের কারণ হয় ॥ ১৩১ ॥ 

কাহার বা কোন্গুলি গুণ এই জিজ্ঞাসায় প্রত্যক্ষাদিস্থলে যথাক্রমে 

গুণসমূছের কথা বলিতেছেন--প্রত্যক্ষ ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা। প্রত্যক্ষস্থলে 

বিশেষপবিশিষ্ট বিশেষের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষগুণ। অনুমিতিস্থলে 
সাধ্যবিশিষ্টপক্ষে সাধ্যবাপ্যহেতুর বৈশিষ্টযজ্ঞান-__সম্বন্ধজ্ঞান অর্থাং পরামর্শজ্ঞান 
গুপ। আগ্রে অর্থাং উপমিতি এবং শাববোধস্থলেও এইভাবে বুঝিতে হইবে। 

পরম নিরূপণ করিতেছেন-_ভ্রমভিন্ন ইত্যাদি দ্বারা । ভ্রমভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা 

বলে ॥ ১৩২-১৩৪ ) 

আলা অবুসক্কাহন্ক অস্যাল অন্িহীজ্নন্ধমূ। 

অল্সলা। ল সমা লাদি সন: ভ্যাল্লিভ্বিন্ককযক্ষদ্ ॥$ইও।। 
সন্কাবলানিহূল্য ভি অকনল্লালনবান্তি নু । 

সলাত ল ভবলী ম্লান" ভহানানৃঘিজ: ॥৫ই৭।। 
অথবা ততপ্রকারক হইয়া তছিশেষ্যক যে জ্ঞান উৎপক হয় সেই 

জ্ঞানকে প্রমা বলে। নিব্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। কারণ 

নিব্বিকল্পক জ্ঞানে প্রকারতা ব৷ বিশেষ্যতা থাকে না এবং শির্িকল্পকড্ঞান 

কোন সন্বন্ধকে বিষয় করে না। প্রমাত্ব অর্থাৎ জ্ঞানের প্রামাণ্য স্বতোগ্রান্ত 

অর্থাং স্বভাবগত সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনুমেয় । প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহ্য বলিয়া স্বীকৃত 
হইলে সংশয়ের অনুপপতি হয় । মীমাংসকেরা বলেন--প্রমাত্বজ্ঞানের প্রমাণ্য । 

এই মত্তকে দৃষিতেছেন-_ প্রমাত্ব স্থতোগ্রাহ বলিয়। স্বীকৃত হইলে জ্ঞান জ্ঞাত 
হওয়ামাত্রই তাহার প্রামাণ্য বোধিত হয়, স্ৃতরাং অভ্যাসদশায় উৎপন্ন জ্ঞানে 

প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। যদি জ্ঞান জ্ঞান্ক ল! হয়, তাহ] হইলে ধর্মী 
বোধ না থাকায় কাহাতে বা কোন্ বস্ততে সংশয় হইবে ? অতএব সংশয়ের 

উপপতি হয় না বলিয়। প্রমাত্ব স্বতোগ্রাহয বলিয়। স্বীকৃত হয় না ॥১৩৫-১৩৬ 

নন্তু বঙ্গ হ্যক্ষি-অল্রঘথীহিনি হজবী ছলিষ্মান জালম্, অঙ্গ ₹জন্রাহী সমাজ আলু, লজু- 

গুণনিনূপণম্ ৩৯৩ 

২৫ (ক) 



লাল সনধিজ্বব্বানাজান্, অল আত লখনলি । ল্রহ্লিহী্যঙ্ঞতী অলি লিবৃসন্কাহজ 

সাদ সনত্খঃ । অধীর ভ্বিহঘি সদাত ন ভ্ঘান। লী: ভ্ভিমিলি ন্? বখালি 

মনুদ্ধেন্যাদি সদাজান্ত্বর্ ভযাক্নিনি্দ। অখাঘন্তুমন-_কহ্আভযত সমাআবন 

নিলহিবজান। হত তু নীচঘম্-_নীন অহজল্গীন বলন্লা, বন অচন্বল্ট্ীল অন্রন্প্রিহীচ্ঘ- 
কত বন অন্বলমীন লন্সন্কাহচ্চত্ ্াভ্যমূ॥। বীন জ্বণাজাহ্তী অবীনাহ্নলা ঘত্যাব্হ্বান 

লালিজ্যামি: । হত আলি নিজ্িক্ককণন্চ সলা ল ভ্যালু, ল্য অসন্কাহক্রআামনাতানূ, আল 
আন্- লন সঈতি ॥২২এ। 

লন্ত হী ্ তিঘরঘীবাস্ধাল সন: সলা নব ভ্যাহ্িলিনল । সলিযীহি-জ্যঘিক্ততা কি 
ভমীবাজান্রবলি ঘঘীতান্বানহঘ সনহত্ান্। লন্ব স্বহ্বী ক্রঘিভ্রযাব্ালাশ্রান্ব্তউল অতীবা' 

বাল সনী ন ভ্যান, লঙ্গ ক্কদিত্বঘীান্সাশ্রঘ সলিআীবি-ঘলালাঘিক্ষংআকনাকিলি আান্যম্। 

নস ভ্রঘীবানাজাত্রভ্টইল ঘ্বযীমস্বালভ্য সনকতানু, ভহ্যভালন্ত্ালানু জথ্বঘাভঘালন্ত 

বালওনি ল হালি: । সমাতলিনি। নীলাবক্তা ভি সলাকত্র ভলী়াহ্ালিলি অহুন্তি। 

রগ ঘুজআাঁ দব স্বানহ্য হনসক্তাহাফঘংলানূ লজুস্সান-সালাঘ্য বলন মৃষ্থার হনি | অল্লানা 
নবী হ্বালনর্ীলিতিযন। ফ্মানজল্য-ছ্বাললা সব্অহ্থা, লা নব স্ানদন্তুদীঘবী । আ্ুহাবি- 
দিঙ্গাা নব অন্ুত্যভাখন জ্বাল যৃত্সবি। ন্ল্মঘালঘদি লবী লজ্য্ানলিঘতজক-স্মানীল 

নজ্ষ্লালদানাত্য মৃন্বাব। নিশ্বযনিভত্য ছি জানমূ। অলীম্কানক্ষিভিনিথী নিব: | 

লল্দল' ভৃম্রঘনি--ন হললীগান্তািলি । ভহাবলি | ঘি স্ালভ্ঘ সালাণ্য হনলী সান্তা 
জাজ, বহালজ্যাঘহ্হাথল্ফান সানাথ্সর্হাঘী ন ফ্যানু। ভৰি যহি স্বাল স্থান, 

প্রা লল্মবি সালাধ্ঘ আলঈনলি জপ ভহাঘ:? অহিন্তরহ্বানন হাল ভি ঘর্টিনস্্ালা- 

নাছানু ক্কর্খ হাব: ? লজদাহু স্বাদ দানাগমনন্ত্ুমঘন। লশান্ি হুহ ম্বাল দলা, 

অন্বাহি সনুজি-অলঙ্কংনালু, অন্ন লন্দন্ব, লা অসলা। হু দৃঘিতীতনসন্কাহন হাল 

চলা, বাল্ঘলি মৃঘিলীতন দক্কাহন্ক-ব্ালংলান। ল ন্ম ইত্তুয়্াল ক্খ আললিলি শ্রাভ্যমূ। 

দবৃখিতরীতন-সন্কাহন্ছন্রন ভন্রলীপ্সাঙ্ঘাত্ান, লন হালমসইগা-বান্ঘনভ্নিহীচ্ঘক্তত্যাদি 

স্তললানু। লবুসক্কাহজ্ককআাজজ্সিল্ল-ন্হ্লিহীম্সন্তরত্র নহ₹ ল ঘৃষ্কান, অহাযান্তুনীঘান্। 

নত অন্বঘা হবালানা নযাখরজানু দলাভহাতী-ন্রহ্লিহীছনকত্ত নিহীম্বগ ল্মখনূ। লন্ন 
হয় অলাখিল: ঈন্বতিস'নঅল্যা ল হান, লব নব সনঘ্যালানাহিলি শ্রাভ্যনূ। 
রনি হীমার্ধীলভ্য থুবীতর্তিনি ভ্রলললীঘহিঘিন-হজলনীবাসন্থভ্য ইন্তুলানু। অব্সজল- 

হউন শরিহচ্তানহয অকতরারু ইত স্কাহতাদূ। আন্ত লা লগা লিহাসহ: ঘন 
জ্বাঙরিতি। লন্বাল্যধাভ্ঘালি: অলশলি, হঅব-সন্তহা-জ্ঞাহতাভ্য হউীলিলিঅন্তন্নি- 

জর্মভবালাতানু, হী হলছূজ হততুঘদীহিনি ছল্ন। 

৩১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবন্সী 



অত্মহঅলভখন্ সন্তনমি সলি লিহিল্ঞহ্ানকব ই্রতুলাযা:নমতত্বান অল্যন্গাণি লন 
কতঘলানূ। লন্ন ভনানি-সন্ভতী অলুক্তাহণ, নির্ধাতাহি-সনৃ্ী বব সহায়: কাকজলিলি 

শাভ্যন্। ভাঘনল সন্ধলিলাল লভয উত্ুঅকভ্ঘলান। ছুঅস্ব হস হজলততমি ছাচ-- 

ুনতযন্তধীউন জ্বানভহাঘসব্সাঘলিক্ধজ্ৰন5দি ন হালি: ছুত্জবীংনধঘাহীঘতলাম্। 
কষিস্ব যর হক্লহজলযীহিন হজব হক্ক' লি স্বান জালনূ, লস ন কার্ছা-নাধীগদি। অদি নব 

যস কল্পহঅলঘীহিঈ হজল-হ্ী হলি ফান, ললীনমস হুল সত্তি-লিনুতী ভযালামূ। 

হন্্র হক্ব হজবী হজলমহ্সই ম্বাল্নখাভ্যালিসঘালু ত্রন্লব কীমাউল হী হজল- 

মহাসহুজস হজবী হ্রহাসনভয হ্ন ভতলালূ। ন্ষিস্বান্ুিলি সলি মহাযছজ্য ইত্তুল 

-স্ই লন্তিজ্যাতমঘুলশত্মহাক্সন্থাত্ত্বমিলিলিহাতাঘা | যহি নন লিহিজ্-স্বাল জ্ঞাহ্তা, 
লবাওযীববীন্তন্ট লন্তিন্নাত্ঘঘুমহ্বালসন্ত্মিক্রন্ত্ধীঘাহাদলিলনূ, উধজুলঘল:ঘাহাবজন্ু: | 

ইতখাস্বাল্যশ্রাহছঘাতী সত্সহান সনাঘান্) হক হঅজললঘাওনহ্মিলিত্যন্সপাহিলি 
ভঙ্ীদ: ॥২২৬-২২৫% 

যদি ভ্রম ভিন্ন জ্ঞানকে প্রমা বলা হয় তাহা হইলে সেখানে শুক্তি ও রজত 

এই দুইটি পদার্থ সম্বন্ধে “ইমে রজতে” এই ছুইটি রজত খণ্ড এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন 

হয়। সেখানে রজতাংশে প্রমাঁজ্ঞান না হউকৃ। কারণ শুক্তিতে রজতজ্ঞানাংশ 

ভ্রম, এই ভ্রম এ জ্বানের অন্তর্ভুক্তহেতু এই ভ্রমসন্বলিত এক বলিক্না “ইমে 

রজতে” এই দুইটি রজতখণ্ড ইত্যাকারক ভ্তান ভ্রমভিন্ন নহে; স্ৃতরাং 

রজতাংশে রজতঙজ্ঞানেরও প্রমাত্বের অনুপপত্ি । এই শঙ্কানিরকারণের জন্য 

গ্রন্থকার প্রমার অন্প্রকার লক্ষণ করিতেছেন-অথবেত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা । অর্থাং 

তদ্বিশিষ্ট বিশেষ্তক হইয়া! তংপ্রকারক জ্ঞানই প্রম]। যথ] পটত্ববিশিষ্ট পট 

বিশেষ্যক পটত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রম1। যদি প্রকৃতপক্ষে পটকে পট বলিয়া 

জান যায়, তাহা হইলে এ জ্ঞানে পট বিশেষ্য, এবং পট-পটতৃববিশিষ্ট হইয়াছে, 

সুতরাং এ জ্ঞান পটত্ববদ্ বিশেষ্যক এবং পটত্ব প্রকারক হইয়াছে। স্ৃতরাং 

উহাতে প্রমাজ্ঞানের লক্ষণ সমন্বয় হইল। কিন্তু যেস্থুলে দ্রমবশতঃ ধুলি পটলকে 

ধুম বলিয়া জ্ঞান হয়, সেখানে এ জ্ঞানে ধূলি পটল বিশেষ্য হইয়াছে এবং ধৃমতব 

প্রকার হইয়াছে । অতএব এঁ জ্ঞান ধূলিপটলত্ব বদ্ বিশেস্তক ধুমত্ব প্রকারক 

হইয়াছে। অতএব তদ্বদ্বিশেষ্তক ততপ্রকারক জ্বর্থাং ধূলি পটলত্ববদ্বিশেধ্যক 
ধূলিপটলত্ব প্রকারক হয় নাই বলিয়] উক্ত জ্ঞানটি প্রমাজ্ঞান বলিয়া! গণ্য নহে 

বা অগ্রমাজ্ঞান হইয়াছে । প্রমার লক্ষণ এইরূপ হইলে স্ঘতিও প্রম! হইয়া 

উঠে । যদি বল পূর্বোক্ত প্রমালক্ষপানুসারে স্মৃতি প্রমা হইলে দোষ কি? 
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এরূপ বলিতে পার না। কারণ স্মৃতিকে প্রমা বিলে স্মৃতির করণের অর্থাং 

সংস্কারেরও প্রমাপাত্তরত্ব হইয়া উঠে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণানৃসারে স্থৃতিও 
প্রমা বলিয়। স্বীকৃত হইলে শ্মতির করণ সংস্কারাদিও প্রমাণ বলিয়া! গণ্য হইয়া 

উঠে। এরূপ বলিতে পার না অর্থাং স্মাতির করণসংস্কাঁরকে প্রমাণ বলিয়া 

স্বীকার কর! যায় না। যেহেতু যথার্থ অনুভবের করণই প্রমাণরূপে বিবক্ষিত 
হইয়াছে। 

এইরূপ বুঝিতে হইবে--যে সম্বন্ধে যদ্ধত1 ( ঘটাদিবত্ত।) সেই সম্বন্ধেই 

তছ্দ্বিশেয্যকত্ব এবং সেই সন্বন্ধেই-তত্প্রকারকত্ব বলিতে হইবে । যেমন সমবায় 

সম্বন্ধে কপালে ঘটবত্ত। আছে, অতএব সমবায় সম্বন্ধে ঘটবং--কপালবিশেষ্ক 

ও সমবায় সম্বন্ধে ঘটপ্রকারক “কপাল সমবায়সন্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট” 

ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমাজ্ঞান বলিয়। গণ্য । এইভাবে প্রমালক্ষণ কথিত হওয়ায় 

কপালাদিতে ঘটাদি সমবায়সন্বন্ধেই থাকে, সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকে না, 

এইজন্য কপালাদিতে সংযোগাদি সম্বন্ধে ঘটাদিজ্ঞানে অভিব্যাপ্তি হয় না অর্থাৎ 

“সংযোগসন্বন্ধে ঘটবিশিষ্ট কপাল” ইত্যাকার কজ্ঞান প্রম1 হইল না, কিন্তু 

অগ্রম। হয় । প্রমালক্ষপটি প্রকারকত্ব ঘটিত হওয়ায় নিধ্বিকল্পকজ্ঞানের প্রমাত্ের 
অনুপপত্তি হয়। যেহেতু নি্বিকল্পকজ্ঞান নিম্প্রকারক হয়, কিন্ত সপ্রকারক 

হয় না। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“ন প্রমা” ইত্যাদি । গ্রন্থকার 

কার্িকায় বলিলেন-_ নিধ্বিকল্পকজ্ঞান প্রমা নহে ভ্রমও নহে। যেহেতু 
নিধ্বিকক্সকজ্ঞানে প্রকারতা ব1 বিশেষ্তত। থাকে না এবং নিব্বিকল্পকজ্ঞান 
কোন সম্বন্ধকে বিষয় করে না ॥ ১৩৫ ॥ 

যদি বল “বৃক্ষ কপিসংযোগী”' ইত্যাকারকজ্ঞান ভ্রম ও প্রমা উভয়ই হউকৃ। 

যেহেতু বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে-__মুলাবচ্ছেদে কপিসংযোগাভাব থাকায় উক্তজ্ঞান 

যেমন কপিসংযোগাভাববদ্ বিশেষ্ক ও কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় ভ্রম 

বলিয়! গণ্য হয়, তেমনি বৃক্ষের অংশাবচ্ছেদে--অগ্রদেশাবচ্ছেদে কপিসংযোগ 

থাকায় উক্তজ্ঞান কপিসংযোগবদৃবিশেষ্যক এবং কপিসংযোগপ্রকারক হওয়ায় 

পরমা বলিয়া! গণ্যহয়। এইরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ প্রতিযোগি 

ব্যধিকরণ যে কপিসংযোগাভাব, তাদৃশ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে বর্ভমান 
সংযোগজ্ঞানই ভ্রম বলিয়া অভিহিত হয়। যদি বল বৃক্ষে কপিসংযোগা- 

ভাবাবচ্ছেদে--মৃলাবর্ছেদে যে কপিসংযোগাভাব আছে, এখানে মুলাবচ্ছেদে 

বৃক্ষকপিসংযোগী এরূপ জ্ঞানের ভ্রমত্তবের অনুপপত্তি হয়। যেহেতু মুপাবচ্ছেদে 

৩৯৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কাৰিকাবলী 



বৃক্ষবৃত্তি কপিসংষোগাভাব প্রতিযোগিসমানাধিকরণ হইয়াছে, প্রতিযোগি- 

ব্যধিকরণ হয় নাই। সুতরাং প্রতিযোগিব্যধিকরণ কপিসংযোগাভাবাধিকরণে 

বর্তমান সংযোগ জ্ঞানই ভ্রম বলিয্প1 কথিত হওয়ায় এবং এখানে বৃক্ষবৃত্তি 

কপিসংযোগাভাব প্রতিযষোগিসমানাধিকরপহ্েতু প্রতিযোগিসনানাধিকরণ 

কপিসংষোগাভাবাধিকরণে বৃক্ষে বর্তমান সংযোগজ্ঞানের ভ্রমত্বের অনুপপত্ি 

হয়। এরূপ বলিতে পার না। সংযোগভাবাবচ্ছেদে অর্থাং কপিসংযোগা- 

ভাবাবচ্ছেদে বা! কপিসংষোগানবচ্ছেদক দেশাবচ্ছেদে মুলে বৃক্ষবৃত্তি সংযোগ 
এরূপ জ্ঞান ভ্রম বলিয়াই গণ্য হয় বা স্ীকার করিতে হইবে । লক্ষ্য ভ্রম 

(07175 0০ ৮৪ ৫670) অননুগত বলিয়! অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকারে লক্ষ্যত্ব স্বীকার 
করায় লক্ষণের অননুগমেও ক্ষতি-_অব্যাপ্তি হয় না। 

প্রমাত্ব ইত্যাদি । মীমাংসকের। বলেন--প্রমাত্ স্বতোগ্রাহ্া €(যাবদ্ জ্ঞান 

গ্রাহক পামশ্র: শ্রাহ্য ) অর্থাৎ কোন জ্ঞানকালীন এ জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহতং- 

সমকালে গৃহীত হয়। স্বতোগ্রাহা অর্থাৎ স্বাশ্রয় সামগ্রীবেদ্য । স্থপদের দ্বারা 

প্রমাত্ব গৃহীত হয়, তাহার আশ্রয় জ্ঞান, তাহার সামগ্রী চক্ষুঃসংযোগাদি, 

তাহার দ্বারা বেদ্য, অর্থাং জ্ঞানকালে জ্ঞানজনক সামগ্রীদ্বারাই সেই জ্ঞানের 
প্রামাণ্যগ্রহ হইয়া! থাকে । 

গুরু, কুমারিলভট্ট ও প্রভাকরভেদে মীমাংসকদিগের সম্প্রদায় তিনটি । 

তাহাদের মধ্যে গুরুদিগের মতে জ্ঞান স্বপ্রকাশ অর্থাং কোন জ্ঞানের প্রকাশের 

(জ্ঞানের ) জন্য অন্য জ্ঞানের অপেক্ষা নাই। গুরুদিগের মতে “অয়ং ঘট” 

ইহা বা এই ঘট এই জ্ঞানের আকার “আমি ঘট জানিতেছি”। সমস্ত জ্ঞানই 

এইবাপ “অহং জানামি” ঘটিত। অতএব জ্ঞানের সমকালীনই জ্ঞানের প্রকাশ 

বাজ্ঞান হইয়! থাকে । গুরুদিগের মতে জ্ঞানও তাহার প্রামাণ্য এই উভয়ই 

প্রত্যক্সিদ্ধ। কুমারিলভট্টদিগের মতে জ্ঞান অতীক্জ্রিয় পদার্থ, জ্ঞানজন্য 

জ্বাততা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সেই জ্ঞাতত৷ দ্বার! জ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাৎ 

ইহাদিগের মতে ঘটপটাদি জ্ঞানের পর তততং পদার্থে “জ্ঞাতত'” জন্মায় অর্থাং 
“ঘটপটাদিঃ ময়! জ্ঞাতঃ” ইত্যাকারকবোধ উৎপন্ন হয়। সেই জ্ঞাততামূলক 

অনুমান দ্বারা জ্ঞানসিদ্ধ হয়। যে জ্ঞাততা মদ্বৃত্তি হইয়৷ ষং প্রকারিক] হয়, 

সেই জ্ঞাতত। তদ্ধিশে্যক-ততপ্রকারক-জ্ঞানজন্য হয় ইহাই সাধারণ নিয়ম বা 

প্রণালী । অনুমানের প্রণালী--“'ইয়ং জ্ঞাততা ঘটবিশেম্যক ধটত্বপ্রকারক 
জ্ঞানজন্তা। ঘটবৃত্তি ঘটত্বপ্রকারিকাত্বাং, এই জ্ঞাতত। ঘটবিশেধ্যক ঘটত্বপ্রকারক- 
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জ্ঞানজন্য, যেহেতু ইহা-ঘটবৃতি ঘটত্ব প্রকারিক] জ্ঞাততা। মুরারিমিশ্রের মতে 
অন্ুব্যরসায় হ্বায্1 ধ্যানের প্রামাশ্যগ্রহ হয় | অর্থাং ঘটাদিজ্ঞানের পর “ঘটজ্ঞান- 

বানহং” ইত্যাকারক ঘটাদি জ্ঞানের মানস প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রত্যক্ষের নাম 

অন্বব্যবঙ্গায়। এই অনুব্যবসায় দ্বার! জ্ঞানের প্রামাণ্যগ্রহ হয়। সকলেরই 
,মতৈ সেই জানকিষয়ক জ্ঞান দ্বারা সেই জ্ঞানের প্রামাণ্যেরও জ্ঞান হয়। 
যেহেতু জ্ঞান বিষয় দ্বারা নিরূপিত হয় । অতএব জ্ঞানের জ্ঞানদ্বার বিষয়েরও 

তান হয়। অর্থাৎ যদি বল জ্ঞানের যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞানের বিষয় 

ঘটপটাদিকে বিষয় করে না। তাহা হইলে উহ1 কীরূপে বিষয়ঘটিত 

প্রামাণ্যকে বিষয় করিতে পারে? মনে কর তোমার পটবিষয়ক জ্ঞান 

হইল, এই জ্ঞানের বিষয়পট। কিস্তু আবার এ “পট জ্ঞানের” জ্ঞান যখন 

তোমার হইবৈ, তখন এ দ্বিতীয় জ্ঞানের বিষয় পটাদিনহে বলিয়। কিরূপে এ 

জ্ঞানদ্বার। পটাখদিবিষয় বিষয়ক প্রামাণ্যের জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ? ইহাই 

আশঙ্কার বিষয় । এই নিমিত্তই গ্রন্থকার বলিতেছেন- _ষে জ্ঞান বিষয়নিরূপ্য 

অর্থাং জ্ঞানমাত্রই বিষয় বিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়, অর্থাৎ পটজ্ঞান পটাবিষয়ক 

প্রত্যক্ষের অবিষয়ক এবং ঘটভ্ঞান ঘটাবিষয়ক প্রত্যক্ষের অবিষয়্ । গ্রন্থকার এই 

মতকে দৃষিতেছেন স্বতোগ্রাহ নহে । সংশয় ইত্যাদি যদি জ্ঞানের প্রামাণ্য 

স্বতই গ্রাহা হয়, তাহ! হইলে অনভ্যাসদশাপন্ন জ্ঞানে অর্থাং যে জ্ঞানের প্রামাণ্য 

নিশ্চয় হয় লাই, এতাদৃশজ্ঞানে প্রামাণ্য সংশয় হইতে পারে না। “অনভ্যাস- 

দশাপন্নজ্ঞান” এখানে অভ্যাস শব্দের অর্থ আবৃতি (7২576600101) অতএব 

অভ্যাসদশাপন্নজ্ঞান শব্দে-_ষে জ্ঞান পুনঃ পুনঃ উদিত হইয়াছে, সুতরাং যাহার 

প্রামাপ্যনিশ্য়ের অবকাশ আছে । যাহা তাদ্বশ জ্ঞান নহে তাহাই অনভ্যাস- 
দশাপন্নজ্ঞান। সেখানে যদি জ্ঞান জ্ঞাত বা নিশ্চিত হইয়া! থাকে, তাহ। হইলে 

তোমার মতে তাহার প্রামাণ্য নিশ্চিত বা নির্ণাতই হইয়াছে। স্ৃত্তরাং কিন্দপে 
ংশয় হইতে পারে ? অর্থাৎ সংশয় হইতে পারে না। আর যদি জ্ঞান জ্ঞাত 

বা নিশ্চিত না হইয়া! থাকে, তাহ! হইলে ধর্মীজ্ঞানের অভাববশতঃ কিরূপে 

সংশয় হইবে? অর্থাং এখানে জ্ঞানই ধর্মী, অতএব ধর্মী যখন অজ্ঞাত, তখন 
সংশয় উৎপন্ন হইতে'পারে না। এইজপ্ধ স্বীকার করিতে হইবে যে জ্ঞানের 

প্রামাণ্য ব প্রমাত্ব অনুমেক্ন, স্বভোগ্রাহা নহে । প্রামাণ্যের অনুমিতির আকার 
এইরূপ-_এই গ্ঠানটি প্রমা যেহেতু উহা সংবাদি-প্রবৃত্ির জনক । যাহা 
প্রমাণ নছে, তাহা সংবাদি-গ্রবৃত্ির জনক নহে, যথা-_অগ্রমা । যর্দি কোন 

৩৯৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কার্িকাবলী 



ব্যক্তি ঘটজ্ঞানে ঘটানয়নে প্রবৃত্ত হয় এবং সেই প্রবৃতি যদি চরিতার্থ ব। সফল হয়, 
তাহ। হইলে এ প্রবৃত্িকে সংবাদি প্রবৃত্তি বলে । আর যদি ঘটবোধে ঘটানয়নে 
প্রবৃত্ত ব্যক্তি ঘট ন1। পায়, তাহ] হইলে এ প্রবৃত্তিকে বিসংবাদি প্রবৃত্ি বলে। 

এই পৃথিবীত্ব প্রকারক জ্ঞান প্রমা, যেহেতু গন্ধবিশিষ্ট পদার্থেই পৃথিবীত্ব 
প্রকারকত্বজ্ঞান আছে। এইরূপ এই জলত্বপ্রকারক জ্ঞান প্রম, যেহেতু স্বরেহ- 
বিশিষ্ট পদার্থে জলত্বপ্রকারক জ্ঞান আছে। যদি বল গন্ধবিশিষ্ট পদার্থে 

পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানত্বাদিহেতুর জ্ঞান কেমন করিয়া! উৎপন্ন হইতে পারে? 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে-_-পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব 

ইত্যাদি পৃথিবীত্ব প্রকারকত্ব স্বতেগ্রান্থ বলিয়া সেখানে গন্ধের জ্ঞানবশতঃ গন্ধ- 

বিশিষ্ট বিশেস্যকত্বেরও জ্ঞান অনায়াসে উৎপন্ন হইতে পারে। কিন্তু প্রমাত্ব 
সংশয়ের অন্ুরোধবশতঃ তৎপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্িশেষ্যকত্বের জ্ঞান স্বীকৃত হয় 

না। পৃথিবীত্ব প্রকারকজ্ঞানের প্রমাত্বসাধনের জন্য “গন্ধবিশিষ্টে পৃথিবীত্ব- 

প্রকারকজ্ঞানত্ব” হেতুরূপে কথিত হইয়াছে । এখন এ হেতুর জ্ঞান কেমন 

করিয়। সম্ভব হয়? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

“পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব স্বতোগ্রাহ্থ” অর্থাৎ চক্ষুঃঘংযোগাদিদ্বার1 “ইহ]1 পৃথিবী” 

এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে। এই জ্ঞানে পৃথিবীত্ব প্রকার হওয়ায় উহাতে 

পৃথিবীত্বপ্রকারকত্ব আছে। এখন যদি সেখানে গন্ধের জ্ঞান থাকে অথণাং 

ইহ] গন্ধবতী এরপ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে গন্ধবদ্বিশেষ্যকত্ের জনও সুলভে 

হইতে পারে, কারণ যে জ্ঞানে গন্ধবং পদার্থ বিশেষ্ঠ হইয়াছে, সে. জ্ঞান গন্ধ- 

বদৃবিশেষ্ঠক, সৃতরাং তাহাতে গন্ধবদ্বিশেষ্যকত্ব আছে। অতএব গন্ধবিশিষ্ট 

পদার্থে পৃথিবীত্বপ্রকারক-জ্ঞানত্বরূপহেতুসিদ্ধ হইল। এখন আশঙ্কা এই ষে 

যদি গন্ধবং পদার্থে পৃথিবীত্ব প্রকারকত্বের প্রত্যক্ষতা স্বীকার কর যায়, তাহ। 

হইলে “পুথিবীত্ববিশিষ্টে পৃথিবীত্বপ্রকারকত্বরূপ' প্রামাত্বের অর্থাং তদ্বতি- 
তপ্রকারকত্বের ও প্রত্যক্ষতাবিষয়্ে প্রতিবন্ধক কোথায় ? স্বৃতরাং ইহার জন্য 

অনুমানের আবার প্রয়োজন কেন? এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রস্থকার 
বলিতেছেন-_-“ততপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন ইতঠাদি। প্রকৃতস্থলে পৃথিবীত্বপ্রকা রকত্ব- 

বিশিষ্ট পৃথিবীবিশেষ্যকত্বের স্থতোজ্ঞান হয় না। কারণ উক্ত জ্ঞান স্বীকার 

করিলে প্রমাত্বসংশয়ের অনুপপত্তি হম । প্রকৃত কথ৷ এই যে ভিন্ন ভিন্নভাবে 

প্রকারকত্ব ও বিশেষ্যকতেের প্রত্যক্ষ হইলেও তওপ্রকারকত্বাবচ্ছিন্ন তদ্বিশেস্তকত্বের 

নিমিত বিশেষ দর্শনাদির প্রয়োজন । 

গুণনিরপণম্ ৩৯৯ 



মীমাংসকের! অন্তথাখ্যাতি বা ভ্রম স্বীকার করেন মা, এখন গ্রন্থকার 

উহাদের মত বলিতেছেন-__“'ননৃ" ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার1। যদি বল সকল জ্ঞানই 
যখন যথার্থ, তখন “অথবা ততপ্রকারকং যজবজ্ঞানং তন্বছ্িশেম্তকং”, এই 

প্রমালক্ষণে “তদ্বদ্বিশেষ্যকত্ব” এই বিশেষণ পদটি নিবেশের প্রয়োজন নাই। 

অর্থাং মিথ্যাজ্ঞানম্থলেই পৃথক্ পৃথক্ পদার্থের প্রকারকত্ব ও বিশ্যেষত 
পরিলক্ষিত হয়। এখন সকল জ্ঞানই যদি সত্য বা যথার্থ হইল, তখন এঁরূপ 

সম্ভাবনা না থাকায় প্রমালক্ষণে উক্ত বিশেষণ পদ ব্যর্থ স্বীকার করিতে হইবে । 

যদি বল তোমার মতে ভ্রম ন! থাকায় রজতার্থী ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃতি 

ভ্রমজ্ঞানজন্যা হইতে পারে না। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ 

রঙ্গে রজতার্থা ব্যক্তির রঙ্গে প্রবৃতিস্থলে পুরোবর্তী পদার্থে রঙ্গে দোষনিবন্ধন 
স্মৃতি প্রভৃতির দ্বারা উপনীত রূজতের সহিত ভেদের (7017616006 এর ) 
অগ্রহই-_-0027-75060001) এ প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয়। মীমাংসক মতে 

অমস্থলে ইন্ড্রিয় সম্িকৃষট পদার্থে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা উপস্থিত অপর বস্তর ভেদের 

অগ্রহ হয় বলিয়াই প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় । কিন্ত সত্যরজতম্থলে-_-রজতার্থী ব্যক্তির 

রজত প্রবৃত্তিতে রজতত্ব গ্রকারক রজত-বিশেষ্যক জ্ঞান থাকায় ইহাই রজত 

প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। অথবা সেখানেও রজতে রজতভিন্নত্বের অগ্রহই 707- 

76:9800017-ই রজত প্রবৃত্তির প্রতি কারণ। যদি বল অন্যথাখ্যাতি ব1 শ্রম 

সম্ভব নহে। যেহেতু ভ্রমস্থলে রজতপ্রত্যক্ষের জনক রজতের সহিত ইন্দ্রিয় 

সন্নিকর্ষ নাই বলিয়। রঙ্গে রজতপ্রত্যক্ষজ্ঞান হইতেই পারে না। এখন 
নৈয়ায়িকগণ বলিতেছেন- এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু সত্যরজতম্থলে 

প্রবৃত্তির প্রতি বিশিষ্টজ্ঞানের কারণতা স্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া! অন্বস্থানেও 

অর্থাং রঙ্গে রজতবিষয়ক প্রবৃত্তির প্রতি উহ্হারই কারপত! কঞ্সিত হয় । যদি 

বল সংবাদি গ্রবৃতিস্থলে বিশিষ্জ্ঞান কারণ, আর বিসংবাদি প্রবৃতিস্থলে 

ভেদাগ্রহ-- ৫167617০6-এর 1000-061010100-ই কারথ। এরূপ বলিতে পার! 

যায় না। লাঘববশতঃ [,0% 01 00151710159 প্রবৃত্তি মাজেরই প্রতি বিশিষ্ট 

জ্ঞানের হেতুতা টিক্পিত হইয়াছে । রঙ্গে রজত প্রবৃততিশ্থলে রঙ্গে রজতের 
সন্নিকর্ষের অভাব থাকায় কেমন করিয়া রঙে রজতত্ববিশিহ বুদ্ধির সম্ভব হয় ? 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__“ইতঞ্চ রঙ্গে” ইত্যাদি । 
এইভাবে প্রবৃত্তি মাত্রেরই প্রতি বিশিটজ্ঞানের কারণত1 সিদ্ধ হইলে রঙ্গে 

রজতত্ববিশিষটবুদ্ধির অনুরোধে জ্ঞানলক্ষণ। সন্িকর্ষ কল্পন। করিলেও ক্ষতি নাই। 

৪0০0 ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অর্থাং এখানে জ্ঞান লক্ষণ! সন্নিকর্ষ দ্বারা! রজতত্ববিশিষ্ভ্ঞান উৎপন্ন হয় । কারণ 

ফলমুখগোরব স্বীকারে দোষ নাই অর্থাৎ থে গোঁরবজ্ঞান কাধ্যকারণভাবজ্ঞান 

হইতে উৎপন্ন হয়, সেই গৌরবজ্ঞান কার্য্যকারণভাব জ্ঞানের পরবর্তী হেতুর 

প্রতিবন্ধক হয় না। আরও এক কথা যেখানে রঙ্গ ও রজত এই উভয়কেই 

রজত বঙিয়! বা রঙ্গ বলিয়! জ্ঞাত হওয়। যায়, সেই সমৃহালম্থনাত্মক প্রত্যক্ষজ্ঞানে 

কারণেরও কোন প্রতিবন্ধক নাই। অর্থাং রজতত্ব অথবা রঙজত্বের সহিত 

চক্ষঃসংযৃক্তসমবায়সম্বন্ধরূপ লোৌকিকসন্নিকর্ষ বিদ্যমান থাকায় রঙ্গে রজতত্বের 

অথব। রজতে রঙ্গত্বের বোধে বাধা নাই। আরও কথা--যেখানে রঙ ও 

রজতে “ইমে রজতরঙ্গে” এই দুইটি পদার্থই রজত ও রঙ্র এইনূপ বিপরধ্যস্তভাবে 

অর্থাং রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে 

উভয়ত্র__রঙ্গে ও রজতে যুগপৎ প্রবৃতি ও নিবৃত্ত হউক্। যেহেতু রঙ্গে রঙ্গভেদগ্রহ 

এবং রজত রঞ্জতভেদগ্রহ স্বীকার করিলে অন্যথাখ্যাতি ব1 ভ্রম স্বীকৃত হইয়া 

পড়ে, এই ভয়ে তোমার মতে দোষ প্রযুক্ত রঙ্গে রজতভেদের অগ্রহরূপ প্রবৃত্তি 

সামগ্রী এবং রজতে রঙ্গভেদের অগ্রহরূপ নিবৃত্তি সামগ্রী আছে। যেহেতু 

রজতান্তর্ভাবে রজতত্বের চক্ষুঃসংমুক্তসমবায়রূপসন্লিকর্ষ আছে এবং রঙ্গান্তর্ভাবে 

রঙ্গতের চক্ষঃ স যুক্তদমবায়রূপ সন্নিকর্ষ আছে। বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্ত 

সন্নিকর্ষরূপ প্রমাসামগ্রী উপস্থিত না থাকায় (99590) রঙ্গাংশে রজতত্বজ্ঞান 

ব। বূজতাংশে রঙ্গত্বজ্ঞান প্রমা হয় না। যদি বল যাহাতে যাহার জ্ঞান 

হইবে, তদন্তর্ভাবে তাহার সন্নিকর্ষই তর্প্রত্যক্ষে কারণ। গ্রন্থকার ইহাতে 

দোষাস্তরের কথ বলিতেছেন--«অপি চ”* ইত্যাদি গ্রন্থদ্ধার । যেখানে 

রঙ্গ ও রজত উভয়ই বিদ্যমান আছে, কিন্ত রঙ্গে রজতত্বের জ্ঞান ও 

রজতে রঙ্গত্বের জ্ঞান হইয়াছে, সেখানে যুগপৎ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির আপত্তি । 

যেহেতু ধীহার। ভ্রম স্বীকার করেন না, তাহাদের মতে সেখানে বলিতে 

হইবে যে রঙ্গে রঙ্গভেদের অগ্রহ এবং রজতে রজতভেদের অগ্রহ আছে। 

তাহ! হইলে রঙ্গে রজত প্রবৃত্তির কারণ ইফ্টরজতভেদের অগ্রহ 

বিদ্যমান থাকায় রজত প্রবৃত্তি হউক এবং অনিষ্ট ব1 অনীম্সিত রঙ্গভেদের 

অগ্রহরূপ রজতনিবৃতির কারণ থাকায় রজগ্নিবৃত্তি হউক্। এবং রজতে 

রঙ্গপ্রবৃতির কারণ ইষ্টরঙ্গভেদের অগ্রহ থাকায় রঙ্গ প্রবৃত্তি হউক্ ও অনিষ্ট 

বা অনীশ্সিত রজতভেদের অগ্রহরূপ রঙ্গনিবৃত্তির কারণ বিদ্যমান থাকায় 

রঙ্গ নিবৃত্তি হউক । ধীহার] ভ্রম স্বীকার করেন, তাহাদের মতে রঙে রজতত্বের 
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জ্ঞানকালে রঙ্গে রঙ্গভেদজ্ঞান স্বীকারে কোন ক্ষতি নাই। অনিষ্টরঙ্গভেদের 

অগ্রহরূপ রজতনিবৃত্ির কারণ না থাকায় কেবল রজতগ্রবৃতিই হইবে, যুগপং 

প্রবৃতিনিরৃতি হইবে না । 

আরও কথা--অনৃমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্টের ভেদাগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত 
হইলে জলত্রদে বহিচব্যাপ্য ধূমবিশিষ্ট ভেদাগ্রহ হেতু হইতে “হ্রদে! বহিমান্”। 

ইত্যাকারক ভ্রমাত্মক অনুমিতি নিবিবদ্ষে হইবে । আর ষদি জলহুদে বহ্ন্যনৃ 

মিতির প্রতি বিশিষজ্ঞান কারণ হয় তাহা হইলে “অয়োগোলকে। বহিঃমান্” 

এই সদনুমিতি নির্বাহের জন্য অয়োগোলকে বহিনব্যাপ্য ধৃূমবিশিষটজ্ঞান অবশ্য 
স্বীকার করিতে হইবে । ইহাই উভয়তঃ পাশারজ্জব 1)011670178- উভয় সন্কট । 
এইভাবে অন্যথাখ্যাতিতে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। কারণ রঙ্গকে রজতরূপে জানিয়াছি-_ 

এইন্ধপ অনুভব হয় ইহাই সারাংশ বিষয় । অর্থাং “কিঞ্চ” ইত্যাদিপ্রন্থ দ্বারা 

গ্রন্থকার বলিতেছেন যষে--অনুমিতিস্থলে ভ্রম স্বীকার না করিলে উপায় নাই। 

অন্যথাখ্যাতি ধাহার। স্বীকার করেন ন।, তাহাদের মতে প্রবৃত্তির প্রতি যেমন 

বিশিষউভেদের অগ্রহ কারণ, সেইরূপ অনুমিতির প্রতি ব্যাপ্যবিশিষ্ট ভেদের 
অগ্রহ কারণরূপে স্বীকৃত হইলে যখন জলহুদে বহিব্যাপ্যবিশিষ্টভেদের গ্রহ হয় 

না, তখন তাহাদিগের মতে জলহদে বহৃত্যনূমিতির কারণ আছেশইহ স্বীকার 

করিতে হইবে। সুতরাং সে সময়ে “জলতুদে! বহিমান্” ইত্যাকারিকা 

অনুমিষ্তির উৎপত্তিবিষয়ে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ইহা সদনুমিতি নহে, 

সেইজন্য এখানে অন্যথাখ্যাতি স্বীকার না৷ করিলে উপায় নাই। পক্ষান্তরে উক্ত 

অন্যথাখ্যাতি স্বীকারের ভয়ে ব্যাপ্যবিশিউজ্ঞান অনুমিতির কারণ বলিয়। 

স্বীকৃত হইলে “অয়োগোলকে। বহিনমান্” এই সদনুমিতি নির্বাহের জন্ম 

“অয়োগোলকো বহিনব্যাপ্যধূমবিশিষ্ট” ইত্যাকারকজ্ঞান অবশ্যই স্বীকার 

করিতে হইবে । অথচ এজ্ঞান অন্যথাখ্যাতি বা ভ্রমাত্মক, যেহেতু “অয়োগোলকো। 

বহ্িব্যাপ্যধূমবান্” ইত্যাকারকজ্ঞান প্রমা নহে । অতএব পরিলক্ষিত হয় যে-_ 
দুই কল্পের মধ্যে কোন কল্পেই অন্যথাখ্যাতির কবল হইতে মুক্তি পাইবার উপায় 
নাই। এই নিমিত্ত গ্রন্থকার বলিলেন “সেক্সমুভয়তঃ পাশারজ্জবঃ” এই উভত় 

পক্ষেই পাশারজ্জু--সঙ্কট ৫1160178 ইহাই সারসংক্ষেপ ॥ ১৩৫-১৩৬ ॥ 

ঈসমিআাব্তানভীওয অননাং-যবাঘা | 
ই্বত্সাধি-যই, বন: ললন্দিভ্ব্্রালিনল ক: ॥£ও।। 
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পূর্বের ব্যাপ্তির স্বব্ূপ বা পরিচয় প্রদণিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানের 
হেতুর বিষয় কথিত হয় নাই। গ্রন্থকার এখন সেই কথা বলিতেছেন-_. 
“ব্যভিচার” ইত্যাদিগ্রস্থ দ্বারা। বাযভিচারজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক 

বলিয়া ব্যভিচারাভাববিষয় কঙ্ঞান প্রতিবন্ধকাভাবরূপে ব্যাণ্তিজ্ঞানের হেতু । 

সহচরতঃ ইতি সহচর, যে ছুইটি দ্রব্য একই অধিকরণে বিরাজ্ত করে সেই ছুইটি 

দ্রব্কে সহচর বলা হয়। সহচর, সমানাধিকরণ, একাধিকরণবৃত্তি ইহারা 
সমানার্থক শব । যত্র যত্র হেতু তত্র তত্র সাধ্য, এবং হত্র যত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র 

হেত্বাভাব এন্সপ অন্বয়-ব্যতিরেক দ্বার হেতু ও সাধ্যের সহচর দর্শনাতআকজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়। এই সহ্চারদর্শন হইল ব্যাপ্তিগ্রাহক অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ সহচারদর্শন 
দ্বার ব্যাপ্তিগ্রহ হয়। সুতরাং সহচারজ্ঞান বিশেষণজ্ঞানরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের 

প্রতি হেত । যেমন ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর বৈশিষ্ট্য-_ সম্বন্ধ পরামর্শজ্ব।নের 

বিষয়, এবং এহ বশিষ্ট বৈশিষ্ট্যাবগাহী পরামর্শজ্ঞানে বিশেষণীভূত ব্যাপ্ডতিজ্ঞান 
না হইলে পরামর্শের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। সেইরূপ ব্যাণ্তি- 
জ্ঞানের বিশেষণীভূত সহচারজ্ঞান না হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞান হইতে পারে না। 

এইজন্য বিশ্বনাথ বলিলেন-_সহচারজ্ঞান বিশেষণরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞানের হেতু 
হয় । 

তর্কের অপর নাম আপত্তি। ব্যাপ্যের বা আপাদকের আরোপ দ্বার! 

ব্যাপকের বা আপাদ্যের আরোপকে তর্ক ব। আপত্তি বলে। যেস্থানে 

আপাদ্য ব! ব্যাপক পদার্থ থাকে না, সেইস্থানে ব্যাপ্য বা আঞ্প' "ক পদার্থের 

আরোপ প্রযুক্ত-আপাদ্য-পদার্থের আরোপই তর্ক বলিয়া অভিহিত। এই 

আরোপ অধধার্থ জ্ঞানবিশেষ। অযথার্থ জ্ঞান দুই প্রক।র--আহাষ্য ও 

অনাহাধ্যজ্ঞান। সংশয়বিপর্যযাসাদি অনাহাধ্য নামে অধযথার্থজ্ঞান। তর্ক 

হইল আহাধ্য নামে অযথার্থজ্ঞান। অযথার্থজ্ঞানের কারণ না থাকিলেও 

অর্থাং বিপরীত যথার্থজ্ঞান থাকিলেও ইচ্ছাপূর্বক যদি আরোপ হয়, তাহা 

হইলে সেই জ্বানকে আহারধ'জ্বান বলে। বাধকালীন-ইচ্ছাজন্বাঙ্কান আহার্য্যজ্ঞান। 

ব্যাপ্যব_আপাদক ওব্যাপক--আপাদ্য পদার্থের বাধনিশ্চয় থাকিলেই তর্কের-_ 

আপত্তির প্রসক্তি হয় । এই তর্ক বা আপত্তি হইল বন্িরিন্ত্রিয় নিরপেক্ষ 

মানসপ্রত্যক্ষ জ্ঞানবিশেষ । এই আপতি আপাদ্য-আপাদক-সাপেক্ষ । যাহার 

আপত্তি কর। হয়, তাহাকে আপাদ্য বলে । যে পদার্থের আরোপ দ্বার) আপতি 

করা হয়, তাহাকে আপাদক বলে। ব্যাপ্য বা আপাদক-পদার্থট থাকিলেই 
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ব্যাপক বা! আপাদ্যপদার্থট থাকিবেই এবং ব্যাপক বা আপাদ্য পদার্থের 

অভাব থাকিলেই ব্যাপ্য ৷ আপাদক পদার্থের অভাব থাকিবেই । 
ব্যভিচারনিশ্চয্ বা ব্যভিচারসংশয় থাকিলে পুনঃসহচারদর্শনের দ্বারাও 

ব্যাপ্ডিনিশ্চয় হয় না। বাধনিশ্চয়ের দ্বারাই ব্যভিচারনিশ্চক্স দূরীভূত হয়। 
আর ব্যভিচারসংশয় তর্কের দ্বার! নিরৃত হয় । স্থলবিশেষে স্বতঃই নিবৃত্ত হয় । 
যেখানে দ্বয়োসহচার দর্শনের দ্বার! ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃতি হয় না, সেইস্থানে 
তর্কের অপেক্ষা করে । তর্কের দ্বারা ব্যভিচার সংশয় দুরীভূত হইলে ব্যপ্তির 
প্রত্যক্ষ বা জ্ঞান হয় বলিয়) তর্ককে অনুমান গ্রমাণের অনুগ্রাহক বা সহায়ক বা 
সহকারী বলা হয়। 

বহিগর সহিত ধূমের ব্যাপ্তি সম্বন্ধ আছে। “ত্র ধূম তত্র বহি” এই ব্যাপ্তি 
সম্বন্ধে যদি কেহ সন্দেহ করে অথবা বিপরীত নিশ্চয় করে । এবং ধুম থাকিলেও 
বহ্নি থাকিবে কিনা? অথবা ধূম থাকিলেও বহি যদি না থাকে-_ এইরূপ 

সংশয়াত্মকজ্ঞান থাকিলে “ত্র ধূম তত্র বহিঃ” এরূপ ব্যাপ্তিসম্বন্ধরূপ জ্ঞান 
উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু পূর্ববর্তী সংশয্াত্মকজ্ঞান প্রতিবন্ধক হয় । 

এই প্রতিবন্ধকীত্ৃত ব্যাপ্তিসংশয়াত্মক জ্ঞানকে অপসারিত করিবার জন্য তর্কের 
সাহায্যের প্রয়োজন । ধূম বহিচর কার্য্য, বহি ধূমের কারণ। সেখানে কাধ্য 

থাকে, সেখানে কারণ অবশ্যই থাকিবে । কার্য্যের সহিত কারণের অব্যভীচারী 
সম্বন্ধ । ধূম বহিচ্জন্ত ইহ! সর্ববসম্মত। এই সর্ববসম্মত বিষয়টি বা উক্ত কাধ্য- 
কারণভাবটি তখনই উপপত্তি হইবে, ষদ্দি ধৃম বহিজন্তস্থানে থাকে । “ধুম! 

যদি বহিনব্যভিচারীষ্যাত্তহিবহ্িজন্যে! ন স্যাং” অর্থাং ধূম যদি বহিব্যভিচারী 
হয়,__বহৃদ্যভাবাধিকরণে থাকে, তাহা হইলে ধূম বহি হইতে উৎপন্ন হইবে না 
এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কা! নিবারণের জন্ত বিপক্ষ বাধকরূপে তর্কের আবশ্যক হয়। 

উক্ত ব্যভিচারশঙ্কা থাকিলে ধূম ও বহিনর কার্য্যকারণভাবভঙ্গরূপ অনিষ্ট প্রসঙ্গ 
হইবে । অনিষটপ্রসজের নামই তর্ক। যতক্ষণ পধ্যন্ত কোন ব্যাঘাত ব! 
অনিষ্টোৎপন্ন ন! হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বা ভাবংকাল পথ্যস্ত ব্যভিচারশঙ্ক! থাকে । 
অতএব ব্যাঘাতই,ব্যভিচারশঙ্কার সীমা বা সামগ্রী । আর যতক্ষণ পর্যন্ত 
ব্যভিচারশন্কার উৎপতি না হয়, তাবংকাল তর্কের প্রয়োজন করে না। এইজন্য 

বিশ্বনাথ বলিলেন--কছিং কোন কোন স্বলে-ব্যভিচারসংশয়স্থলে তর্ক 
ব্যভিচারশক্কাকে দুরীভূত করে ॥ ১৩৭ ॥ 

সুজ ভ্যাি হা, লহসহ্থীঘাঘতত্ত ন হুতাল হত ব্হাবনি--জ্মসিন্নাখিলি | 
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অ্যমিন্বাহাসনথ: অহন্াহসন্হন্দ ত্যালিক্সই ভাহখন্। হযজিদ্যাংহত্য ভযামিসই সম্ি- 
অল্বক্কতানু, ক্মান: জ্ঞাজেদিঅধ: | হবনল্বব-ভ্যলিইক্া্তা অনম্থাহস্যহ্ভবাঘি 
ইন্তবা। য্যাহ্হালল্তু ল ক্ঞাআনূ, জ্বসিত্াহাজ্ণী। অন্কহহ্হানিওঘি জন্িহ্ ্ যার্ি- 
মহথাত। আন্িহ ভ্মলিত্বাহহাস্কানিঘূলনক্রাহা খুযীহ্হালিজস্তক্যন। আগ ভ্ত মৃযা- 
হহাঁনাহ্ঘি হাস্কা নাঈলি, লঙ্গ শিঘহানা ঘক-নকীওবীহিলঃ। অখাহি__জন্বিবিতত্িন্যদি- 
বুদ: ভযাহিনি ঘস্বাহাত্থা অনলি, ভা ঘা অন্তি-ঘুনযী: ক্কাহন্কাহঘান্ানভয সলি- 
ভল্ঘলাল্নিলব। যহাধ অন্থিনান্ ন ভ্যান, লহা ঘুনলান্ ন ভ্যান, কাহণ ধিনা 
কাহযন্তিব্ঘল:। ঘি হি জনি জ্ঞাতঘ মিনা জ্ঞাত বাতিল, লনাডইবুক্ধ হ্ 
অতিচ্ঘলীলি লন্গা্যাহাত্কা অবঘু, জনা ভা জক্ষিযাতযাঘালাহ্ঘবাহতীযা । অবিহ্থি 
কাহ্ণ লিলা ক্ষাত্ধ ক্যান, হা গুদাথ" নন্বভলত্খ' নীঅনভ্য মা নিযমন্ত ওঘানাল 
বন ভবাহিলি। যঙ্গ ভলল হব হাক্গা নাতনহবি, লগ ল লক্কথিহ্্াওীন্তি। লহিহ্- 
সত _ লক" আস্্ডষ্কানিলল' ক ছলি ॥২২৩।। 

পূর্বে ব্যাপ্তির লক্ষণ বা স্বরূপের কখা বলিয়াছেন। কিন্তু ব্যাপ্তিজ্ঞানে 

উপায় বা কারণ প্রদলিত হয় নাই। এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-__ 
“ব্যভিচারের” ইত্যাদি গ্রন্থ । ব্যভিচারের জ্ঞানাভাব ও সহচারজ্ঞান ব্যাপ্তি- 
জ্ঞানের কারণ। ব্যাভিচারজ্ঞান ব্যপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক বলিয়! ব্যভিচার- 
জ্ঞানাভাব ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি কারণ । এইভাবে অন্বয় ব্যতিরেকদ্বার| সহচার- 
জ্ঞানেরও (41015186751017 ০1 ০০-51550০96) কারণপত1 সিদ্ধ হয়। কিন্তু 

ত্বয়োদর্শন ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণ হয় না, যেহেতু ব্যভিচারজ্ঞানের স্ফুরণাভাব- 
কালে সাধ্য ও হেতৃর একবার দর্শন দ্বারাও কোন কোনস্থলে ব্যাপ্ডিজ্ঞান হয় । 
কোন কোন ব্যাপ্ডিজ্ঞানস্থলে ব্যভিচার শঙ্কা নিরাকরণ করিয়! ভুয়োদর্শন 
উপযোগী হইয়া থাকে। কিন্তু যেখানে ভ্য়োদর্শন হইতেও ব্যভিচার শঙ্কা 
নিবারিত ব৷ নিবৃত্ত হয় না, সেখানে ব্যভিচার শঙ্কা নিবারণের জন্য বিপক্ষ- 

(ব্যভিচার )-বাধক-তর্কের আবশ্যক করে। ভাবার্থ এই ষে-_-অনুমিতিস্থলে 
ষাহাকে হেতু বল। হয়, তর্কস্থলে বা আপত্তি বাক্যে তাহাকে আপাদক বলা 
হয়, এবং যাহাকে সাধ্য বল হয় তর্কস্থলে তাহাকে আপাদ্য বলে। আপাদ্যের 

বাধনিশ্চয়স্থলে আপাদ্য ও আপাদকের ব্যাপ্তিজ্কনের পর আপাদ্যের মানস- 

জ্ঞানবিশেষের নামই তর্ক বা আপত্তি । “হুদে ন বন্ধিমান্” এইরূপ আপাদ্যের 

বাধনিশ্চয়স্থলে “হ্রদে! ধূমবান্ ন বা” এইরূপ যদি সংশয় হয়, তাহ] হইলে হুদো 
যদি ধূমবান্ বা আপাদকবান্ স্যাৎং তহ্ি বহিচমান্ বা আপাদ্যবান্ ফ্যাং অর্থাং 
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হদে বদি হৃম থাকিত, তাহা হইলে হদে বহি থাকিত এইরূপ তর্ক দ্বার! “হুদে 
গুম আছে কিনা”. এর্জপ সংশয় নিবারিত হযর। উত্তস্থলে আপখদ্ট ও 

আপাদকের র্যাপ্তিজ্ঞানের পর “হ্রদে বহিমান্” এরূপ আহাধ্য মানস জ্ঞান 

উৎপন্ন হয় । এই মানসজ্ঞানঘিশেষের নামই তর্ক। অর্কেক আকার--“হুদে। 

বহ্ছিমান্” ইত্যাদি অনুমিতির মত । পূর্বের কিন্ত হদে আপাদ্যের বা সাধ্যের 

বাধ নিশ্চয় থাকায় হদে ন ধৃমবান্ ইত্যাকারক আপাদকের বা হেতুর অভাব 

নিশ্চন্ন হয় । স্বতরাং “হদে। ধৃমবান্ ন বা” ইত্যাকারক সংশয় নিরাকৃত হইল । 

কারণ হুদ যদি ধুমবান্ হইত তাহ! হইলে হুদ বহিতমান্ও হইত। সাধারণত 
অনভিমত সাধ্যের প্রসঙ্গ ই তর্ক। 

তথাহি-__বহিশৃশ্তস্থলেও ধূম থাকিতে পারে-- এরূপ যদি আশঙ্কা হয়, 

তাহ] হইলে সেই আশঙ্কা বহি ও ধূমের কাধ্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয়ের দ্বারা 
নিবারিত হইবে । যদি ইহা! বহ্নিমান্ না হয়, ভাহ। হইলে ধৃুমবান্ও হইবে না। 

যেহেতু কারণ বাতীতভ কার্ধ্ের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু পর্বত ধুমবান্, 
সুতরাং উহ1--পর্ববত বহিমান্। অতএব পরিলক্ষিত হয়-_ কারণসত্বে কার্ষ্য- 

সত্বা। যদি কোনস্থলে কারণ ব্যতীতও কাধ্য হয়, তাহা হইলে তাহ! অহেতুক 

কাধ্য হইবে এ শঙ্কা সেইম্থলেও হইতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতস্থলে “বৃমে যদি 
বহিনব্যভিচারী স্যাৎ তদা বহিজন্যে। ন ব্যাং” এইরূপ ব্যভিচারের আশঙ্কা যদি 

হয়, তাহ। হইলে সেই ব্যভিচারের শঙ্ক! বা সংশয়কে তর্ক প্রয়োগকারী পুরুষের 
ধূমের নিমিত্ত বহ্িতে প্রনৃত্যাদি ক্রিয়ার ব্যাঘাত বা অনিষ্টোপত্তি দ্বার! 
অপসারণ করিতে হইবে । গ্রন্থকার ব্যাঘাতের স্বরূপ দেখাইতেছেন-- যদি 

কারণ ব্যতীত কাধ্য হয়, তাহা হইলে তোমারই ধূমের জন্য নিয়মতঃ বা 

অব্যভিচাঁরে বহিির উপাদান ও তৃপ্তির জন্য ভোজনের নিয়মতঃ উপাদান 

উৎপন্ন হয় না-_-এরপ স্বক্রিয়ার ব্যাঘাত হইতে সেই ব্যভিচার শঙ্কা অপসারিত 

হইবে। আর যেখানে স্বতঃই অর্থাং ব্যভিচার শঙ্কা সামগ্রীর অভাববশতঃই 
ব্যভিচার শঙ্কা উৎপন্ন হয় না, সেখানে তর্কেরও অপেক্ষা বা প্রয়োজন নাই। 

এইজন্য প্রাস্থকার ' ঝুলিতেছেন--“ক্ষচিং” ইতি । কোন কোনস্থলে তর্ক বা 
আপত্তিবাক্য ব্যভিচার শঙ্কার নিবর্তক হয় । 

ভাবার্থ এই যেস্-উদয়ানাচার্য্য বলিয়াছেন_ব্যাঘাতাবধিরাশক্কা তর্কঃ 

শঙ্কাবধির্মতঃ” । যতক্ষণ পধ্যন্ত কোন ব্যাঘাত ব৷ অনিষ্টোৎপতি উপস্থিত না 
হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আশঙ্কা থাকে, অতএৰ বাঘাতই আশঙ্কার সীম । আবার 
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যতক্ষণ পথ্যস্ত আশঙ্কার উদয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যস্ত তর্কেরও প্রয়োজন করে ' 
না বা সেখানে তর্কের অপেক্ষাও নাই । সৃতরাং দেখ! যায় যে যেমন আশঙ্কার 

সীমা আছে সেইরূপ আশঙ্কাযূলক তর্কেরও সীমা আছে । আহার্ম্য আরোপ 
বিশেষের নাম তর্ক। তর্ক ছুই প্রকার-_বিষয়-পরিশোধক ও ব্যাপ্তিগ্রাহক | 

যে তর্ক দ্বার অনুমান প্রমাণ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
বিষয়-পরিশোধক তর্ক বলে। যথা-যদি নির্ববহিনঃ ফ্যাতহি নির্ধমঃ স্যাং। 
আর যে তর্ক দ্বারা হেতৃতে সাধ্যের ব্যভিচার-শঙ্কা দূরীভূত হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, তাহাকে বাণ্তি-গ্রাহক তর্ক বলে। যথাধূমো যদি বহি- 

ব্যভিচারী স্যাং তহি বহিজন্তো ন স্যাং” ধৃম যদি বহিনর ব্যভিচারী হয়, তাহা 
হইলে ধূম বহ্িিজন্য হইবে না ॥১৩৭॥ 

আচন্ভস ন্সানক্গী অজু ইলীতভ্যাঘনবাঘা | 
হ। 1 অিলিাজ্ন লিজ সনহণতী || ৫২৫ 

মতন জাভ্নঅলালাঘিজংজা: ভমৃহঘাছস: | 
ইনী২কাগ্দ ঘা ভনবাভ্প্যমিন্নাহিবা 11২8 

যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপক ও হেতুর অব্যাপক হইবে তাহাকে উপাধি 

বলে। নৈয়ায়িকের! অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপককে উপাধি 

বলেন। সাধ্যব্যাপক শব্দের অর্থ-_-সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবা প্রতিযোগী 

অর্থাৎ সাধ্যাধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী সাধ্য ব্যাপ বলিয়া 

কথিত হয়। “পর্ববতে1 ধুমবান্ বহে” এই অনুমানে পর্বত পক্ষ, দুম সাধ্য, 

বহি হেতু । হেতুভৃত বহি ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হইয়াছে । কারণ বহি হেতুটি 
উপাধিবিশিষ্ট হইয়াছে । এখানে আর্জেন্ধন সংযোগ উপাধি । আর্জ--সরস, 

ইন্ধন-_কাষ্ভাদি দাহ্যপদার্থ। বহির সহিত আর্জ-ইন্ধনের সংযোগ হইলেই ধুম 

উৎপন্ন হয়। যত্র যত্র ধুম তত্র তত্র আর্দেন্বনসংযোগ । সাধ্য-ধৃযাধিকরণে 
বর্তমান. অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী পদের দ্বার] আর্জেম্ধনসংযোগ গৃহীত 

হয়। যেহেতু ধুমাধিকরণ মহানসাদিতে আর্জেন্ধনসংযোগের অত্যন্তাভাব 

থাকে না বলিয়া আর্েন্ধনসংযোগ ধূমাধিকরণমঙ্ানসাদিরৃতি অত্যন্তাভাবের 
অপ্রতিযোগীহেত আপ্রেম্ধনসংযোগ সাধ্যভৃতধূমের ব্যাপক হইয়াছে । আর 
হেতুভূতবহির অধিকরণ অযলোগোলকে আর্জেন্ধনসংষোগের অত্যন্তাভাব থাকে 
বলিয়৷ এই হেত্বধিকরণবৃত্তি অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীহেতৃ আর্েন্ধনসংযোগ 
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হেতুর অব্যাপক হইয়াছে । উপাধি চারি প্রকার-কেবল সাধ্যব্যাপক, পক্ষ 

ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্য- 
ব্যাপক । সকল উপাধি সাধ্যসমানাধিকরণ হয় এবং যাহাদিগের কোন 

একটি অধিকরণে হেতুর উপাধি ও সাধ্যব্যভিচার্পিতা আছে অর্থাং যাহার 
সাধ্যাধিকরণবৃত্তি হইয়! সাধ্যানধিকরণী ভৃত-হেত্বধিকরণে অবৃতি হয় ভাহারাই 
উপাধি বলিয়া অভিহিত হয়। যে পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপ্য অথচ ব্যাপকও 

হইয়া হেত্ুর অব্যাপক হয়, তাহাদিগকে উপাধি বলে। “সাধ্যব্যাপ্যত্বে সতি 

সাধ্যব্যাপকত্বে সতি হেত্বব্যাপকত্বমূ” । উপাধি দুই জাতীয়-_নিশ্চিত উপাধি 

ও জন্দিগ্ধ উপাধি । *পর্ববতো ধূমবান্ বহে?ঃ এখানে আর্জেম্বনসংযোগ 
নিশ্চিত উপাধি। “স গ্যামঃ মিত্রাতনয়ত্বাং” এখানে শাঁকপাকজন্ত্ব সঙ্গিগ্ধ 
উপাধি। মিত্রা নামী মহিলার প্রথম জাত কতিপয় পুত্র শ্যামবর্ণ হইয়াছে। 
পরে মিত্রা গর্ভবতী হইয়া দেশাস্তরে অপরপুত্র প্রসব করিয়াছে । সে পুত্র 
গোৌরবর্ণ হইয়াছে । এখন ষে ব্যক্তি মিত্রার স্থামবর্ণ পুত্রসমূহকে দেখিয়াছে, 
সে ষদি মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্ন পুত্রকে পক্ষ করিয়া! অনুমান করেন--“সঃ 

হ্যণমঃ মিত্রীতনয়ত্বাং" এই অনুমানে ষত্র তত্র মিত্রাতনয়ত্ব তত্র তত্র শ্যামত্ব 

এইরূপ হেতুভূত মিত্রাতনয়তে সাধ্যভূত শ্ামত্বের সহচার দর্শনদ্বার ব্যাপ্তিজ্ঞান 
হওয়ার ফলে মিত্রার দেশান্তরে উৎপন্নপুত্ররূপ পক্ষে ্যামবর্ণরূপ সাধ্যসাধনে 

প্রবৃত্ত হইলে এই অনুমানে মিক্রাতনয়ত্বহেতু উপাধিযুক্ত বা সোপাধিক হইবে। 

হেতু মিত্রাতনয়ত্ব সাধ্যশ্ামত্বে অনুমাপক হয় না । শাকপাকজন্ত্ব এই 

অনুমানে উপাধি বলিয়া! গণ্য। আহাধ্যবস্ত শ্ামবর্ণ শাকাদি ভক্ষনের জন্য 
মিত্রা তনয়সমূহ শ্যামবর্ণ হইয়াছে, মিত্রার পুত্র বলিয়া! শ্যামবর্ণ হয় নাই। 
স্তামবর্ণ শাকাদি আহার্য্য বস্তর ভক্ষণের ফলে মিত্রার শরীরে তাদৃশ রক্ত উৎপন্ন 
ছার! প্রথম জাত পুত্রের শরীর শ্যামবর্ণ হইয়াছে । কিন্তু এবারে দেশান্তরে 

দধি দৃগ্ধাদি আহাধ্যবন্ত ভক্ষণের দ্বার] মিভ্রার শরীরে তাদ্বশ রক্তের উংপত্তি 
দ্বার] দেশান্তরে জাত পুত্রের শরীর গোরবর্ণ হইয়াছে । এখানে পুত্রগতবর্ণের 
ভারতম্যের প্রতি আহার্য্যবস্তর তারতম্যই হেতু । কিন্তু মিত্রাতনয়ত্ব হেতু 
নহে। এই অনুষ্মানে শাকপাকজন্যত্ব উপাধি । ত্র যত্র শ্যামত্ব তর তত্র 

শাকপাকজন্তত্ব আছে। অতএব শাকপাকজন্যত্বরপ উপাধি সাধ্যভৃত শ্যামতের 
ব্যাপক হইয়াছে । এবং হেতুর অব্যাপক হইয়াছে, কারণ যেখানে যেখানে 
মিত্রাতনয়ত্ব আছে, সেখানে সেখানে শাকপাকজন্ত্ব নাই। যদি মিত্রার 
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ভিতীয় জাতপুত্র-_যাহাকে পক্ষ কর] হইয়াছে, সেই পুত্র গোরবর্ণ বলিয়। 
এখানে শাকপাকজন্তত্ব নিশ্চিত উপাধি বলিয় গণ্য । আর যদি উহ্থার দ্বিতীয় 

জাত পুত্র স্ামবর্ণ কিন! এরপ সংশয় হয়, তাহ! হইলে শাকপাকজদ্থত্ব সঙ্গিগ্ধ 
উপাধি হইবে। 

পূর্ববকথিত পাঁচ প্রকার উপাধির মধ্যে «পর্ববতো ধূমবান্ বহ্েঃ” এখানে 
আর্জেন্বনসংষোগ উপাধি কেবল সাধ্যব্যাপক এবং ধুমত্বমাত্রাবচ্ছিন্নধূমব্যাপক । 
পক্ষধন্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপকরূপ দ্বিতীয় উপাধির উদাহরণ-_“বায়ুঃ প্রত্যক্ষঃ 

প্রত্যক্ষম্পর্শীতয়ত্বাং” এই অনুমানে উদ্ভৃতরূপবত্ব উপাধি । এখানে প্রত্যক্ষত্বরূপ- 

সাধ্যপদের দ্বার! বহির্জব্যপ্রত্যক্ষত্ব বা আত্মভিন্নদ্রব্যপ্রত্যক্ষত্ব গৃহীত হওয়ায় 

উদ্ভৃতরূপবত্বরূপ উপাধি তাদৃশ সাধ্যের ব্যাপক হইয়াছে । অতএব আত্মাতে 

উদ্তৃতরূপবন্ধ না থাকিলেও উক্ত উপাধি বিদ্িত হইল ন1। 

তৃতীয় উপ্পধির উদাহরণ--“প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাংৎ" এই অনুমানে 

ভাবত্ব উপাধি। এই তৃতীয় ভাবত উপাধিসাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক 

হইয়াছে। ভাবত্ব উপাধি হেতুভূত জন্ত্ববিশিষ্টসাধ্য-বিনাশিতের ব্যাপক 
হইয়াছে । যেখানে যেখানে জন্যত্ববিশিষ্টবিনাশিত্ব আছে, সেই সেই স্থানে 

ভাবত থাকে বলিয়! ভাবত উপাধি তাদৃশসাঁধ্যের-ব্যাপক হইয়াছে । এখানে 

উপাধিভূত ভাবত্ব পদের দ্বারা জন্যত্ববিশিষ্ট ভাবত্ব গৃহীত হইবে । অতএব 
সাধ্যভূত বিনাশিত্বের-ব্যাপক-ভাবতব না হইলেও উক্ত অনুমানে অনুপার্ত- 

জন্যতুবিশিষ্ট-ভাবত্ব সাধ্যভূতবিনাশিত্বের ব্যাপক হয় বলিয়া «এই অনুমানে 
ভাবত উপাধি হয় ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥ 

হহালী' নহকীঘও্যালিসহ্থ সলিনল্পার্থযুাধি নিকঘঘলি-_আাভঘহক্তি। আাগ্যত্রা- 
ধিলল-ভ্যাঘক্কতল ভুলি বাঘনকল্বালিনলাভ্যাণন্ত ভ্তঘামিব্ব্সিত্বঃ । লব্তু অ হযালী লিঙ্গা- 

লঅত্াহিতস হাক্রনাকজল্তব্জ লীনাছি: হযানু, লস ঘা্ঘভ্সানকংআজাল্রানু, 

হ্যালকশ্রজ্য ঘত্াহাতঘি-ঘআানূ। হৃত শরাস্ত: সঅহা: সব্মহাতণহালিযতনাহিঅগগ ভল্পংল- 
স্বদনঘ লীঘাঘি: হযান্, সব্মহাভনাক্দাহ্থিদ্ত অতআানু, লল তব জবামানালু। চৃত্ন 
চত্রভী মিলাহী অন্যতআাহিতঙ্গ শাশ্রতর্থ লীঘানি: ক্যালু প্রিলাহাতত্রভজ সাহাসা বনি 

লালু, ললগ নাআালালাহিলি আজ । যভুজ্নতিচিন্জ্ববা্যল্থানকত্য লতুম্দাতি ভিন্তলল- 

আছনাজ্মাঘক্তনালিত্র্থ লান্ঘভ্ঘানি। লিসানলঅতমাতভিন্তল্ল-হযামততরভ্ঘ ভ্যান 

হাকঘাক্অত্রমূ, অরহ্ষভ্ভিল্লঘাঘলাজ্যাণক্ষত্ব ॥। হয ণহান-অহ্থিন'জ্যতলামচিন্ভজ্ল- 
সত্মহাত্যহস ভ্যাঘক্স্তুতলাদতংনন, ঘূর্ঘ অস্থির জ্যআানন্ভিল্ভা নলহযাভ্যাতক্ষত্য | ঘৃতর 
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বব হিনাছবী অল্মজ্যাহিত্ঘস জল্যত্রাতভিন্তলনন্বাযতযাদক সাম । অভুী তত 

ঘলাত্হী ঘ্যন্দীলাবিল, ঘত্তরভিষ্তল্নভ্য ভাচঘভব ভ্যাদক, অন্ভিন্তল্নফব ভ্বাশ্বনভ্যা- 
ভআানন জিক্ছিনু হঘানু। জ্যসিম্াহিতা ত্র অল্তল ভথাচঘনিজহণ অন ভাতযাপিন্কহণ, 

অক্ীনাঘিষুুল্য' ভ্াচ্ঘজ্যমিন্নাহাঘিক্ডব্ণ, লহ্ল্যলহকত্রাহ্স্তল্নধ আগসভ্য ভ্যানন্কতন্ 

আাঘলভয ম্বান্যাদক্কততভুদাস্ট: অ্ফমঅলীলি । অলহন্গ ভঙ্যসুণা নিভনজদমীনত্ন্ুঘাইজে 

হ্হাতলি--্তর্ত হত্যাহিলা । হলা্ধীতি। তত্ব ভঘামিফন্্ ভাযত্্ব ভনভাছধীলযী- 
নাসিন্বাহিলা হতখঃ ।২২৫-২ইৎ॥। 

এখন পরপুরুষের ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবদ্ধের নিমিত্ত গ্রন্থকার উপাধি 

নিরূপণ করিতেছেন-_“সাধ্যের” ইত্যাদি গ্রন্থদ্বার] | যাহ সাধ্যতুরূপে অভিমত 

পদার্থের ব্যাপক হইয় সাধনত্বর্ূপে অভিলধিত পদার্থের অব্যাপক হয় তাহাই 
উপাধি বলিয়। অভিহিত । উপাধিস্থলে যে পদার্থ সাধ্য ও সাধনরূপে গৃহীত 

হয়, এ সাধ্য ও সাধন পদার্থে প্রকৃত সাধ্যত্ব ও সাধনত্ব ধর্ম থাকে না বলিয়াই 

“সাধ্যত্ব ও সাধনত্বরূপে অভিমত” এরূপভাবে কথিত হইয়াছে । যদি বল “সে 

শ্যামবর্ণ যেহেতু সে মিত্রার তনয়” এখানে শাকপাকজত্ব অর্থাং শাকভক্ষণ- 
জন্তত্ব উপাধি না হউক্, যেহেতু শাকপাকজন্যত্বের সাধাযব্যপকত1 নাই, এবং 

সাধ্যভৃত শ্যামত্ব ঘটপটাদিতে আছে, কিন্তু ঘটাদিতে শাকপাকজন্ত্ব নাই । 
এইরূপ “বানু প্রত্যক্ষ হয়, যেহেতু বায়ু স্পর্শের আশ্রয়”, এখানেশ উদ্ভৃতরূপবত্ত 

উপাধি না হউকৃ, কারণ সাধ্য প্রত্যক্ষত আত্মাদিতে আছে, কিন্ত আত্মাদিতে 

রূপ নাই। এইরূপ “ধ্বংস বিনাশী যেহেতু উহ1 জন্তত্* এই অনুমানে ভাবত্ব 
উপাধি না হউকৃ, কারণ সাধ্যভৃতবিনাশিত প্রা্গভাবেও আছে, কিন্ত ভাবত 

প্রাগভাবে নাই বলিয়া! ভাবত্ব সাধ্যের ব্যাপক হইল না, স্বতরাং ভাবত্বের 

উপাধিত্বানৃপপত্তি হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। কারণ উপাধিতে 

যদ্ম্মনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপকত্ব এবং তদ্ধন্াবচ্ছিন্র-সাধনাব্যাপকত্ব থাকিবে ইহাই 

“সাধ্যের ব্যাপক” ইত্যাদি মূল কারিকার তাৎপধ্্যার্থ। এবং শাকপাকজত্ব 

একাধিকরগত। বা সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধে মিত্রাতনয় ত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভূত শ্যামত্ের 

ব্যাপক হইয়াছে এবং তাদাত্মযসন্বন্ধে-শাক পাঁকজত্ব মিআ্রাতনয়ত্বাবচ্ছিন্ন*মিত্রাতনয়- 

হেতুর অব্যাপক হুইপ্লীছে। এইরূপ উত্তৃত রূপবত্ব, পক্ষধর্ণ বহির্ভব্যত্বা বচ্ছিন্ন- 
বা আত্মভিকসদ্রব্ত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যভূত প্রতোক্ষত্বের ব্যাপক হইয়াছে এবং বহির্- 

ব্যত্বাবচ্ছিন্ন বা আত্মভিননদ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন স্পর্শাশ্রয়হেত্র অব্যাপক ও হইয়াছে। 
এইরূপ “ধ্বংসবিনাশী জন্তত্বাং” এই অনুমানে ভাবত জন্তত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্য ভূত- 
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বিনাশিতের ব্যাপক হইয়াছে । কিন্তু সহ্েতৃস্থলে এইরূপ কোন ধর্ম নাই, ধে 

ধন্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক হয় এবং সেই ধশ্মাবচ্ছিন্নছেতুর অব্যাপক কোন 

পদার্থ বা ধর্ম হয় না। কিন্তু ব্যভিচারিস্থলে অন্ততঃ উপাধির অধিকরণ যে 
সাধ্যাধিকরণ ও উপাধিশৃন্য যে সাধ্যব্যভিচারের অধিকরণ অর্থাং যেখানে 
উপাধি নাই অথচ হেতু আছে, তদস্যতরত্বাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ স্বাধিকরণরৃতিত্ব সম্বন্ধে 

অন্ততরত্ববিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপকত ও তদন্যতরত্ববিশিষ্টহেতুর অব্যাপকত্বউপাধির 

সম্ভব হইতে পারে । পর্ববতো৷ ধুমবান্ বহে?ঃ-_এই ব্যভিচারিস্থলে আর্ডেম্ধন- 
উপাধির অধিকরণ যে সাধ্যাধিকরণ পর্ধবভাদি, এবং উপাধিশুন্য যে সাধ্য 
ব্যভিচার নিরপক অধিকরণ যেস্থলে উপাধি নাই অথচ হেতু আছে) 

আয়োগোলক। এখন ম্বাধিকরণবৃত্তিত্বসন্বন্ধে ধূমাধিকরণ পর্বত এবং 

আয়োগোলক, ইহার অন্যতরত্ব ধূম ও বহি উভয়েই আছে। স্ব. অন্যতরত্ব, 
তাহার অধিকরণ পর্ববতাদি ও অয়োগোলক, তদ্ৰৃত্তি ধুম ও বন্ছি, স্বতরাং 

স্বাধিকরণবৃত্তিত সম্বন্ধে অন্যতরত্ব বিশিষ্ট ধুম ও বহি হইল । সৃতরাং স্বাধিকরণ- 
বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্ট সাধ্যভূত ধূমের ব্যাপকতা ও স্বাধিকরণবৃত্তিত্ব 
সম্বন্ধে অন্যতরত্ববিশিষ্টহেতৃভূত বহর অব্যাপকতা উপাধি আর্রেন্ধনসংযোগে 

থাকায় আর্্রেন্ধনসংযোগ উপাধি হইল। অতএব লক্ষ্য অর্থাং লক্ষণের 

বিষয়ীভূত উপাধির স্বরূপ দেখাইতেছেন-_ স্ব-সাধ্য ইত্যাদি গ্রস্থপ্বার]। 

স্ব--উপাধি ও সাধ্য এই উভয়ের ব্যভিচারিতা, ইহাই অর্থ ॥ ১৩৮-১৩৯ ॥ 

জ্মমিলাহজানুলালমূঘাত সনীঅলমূ। 
হানহীঘলালঘী লঁন ঘুখনু সানাঘদলিভ্ঘব ॥$৬০।। 
আনুলাল-মানাখতলাহিলি লহীমিন মলমূ। 
বন জজ্যনূ লিলা ভ্যাদিনীঘ হাভহািনীঘল: |1৬৫। 

উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার! সাধ্যের ব্যভিচারজ্ঞান অনুমান করাই উপাধি 

প্রশ্নোজন। উপাধির দ্ুষকতার ভেদ তিন প্রকার--পর্ববতো ধুমবান্ বহেঃ 

ইত্যাদি নিশ্চিত উপাধিস্থলে বা কেবল সাধ্য ব্যাপক উপাধিস্থলে কেবল উপাধি 
ব্যভিচারজ্ঞান সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপ্ষ হয় । এবং “স শ্যামঃ মিত্রা- 
তনয়ত্বাং” ইত্যাদি সন্দিগ্ধ উপাধিস্থলে শাকপাকজন্বত্বরূপ উপাধির ব্যভিচার- 
জ্ঞান মিত্রাতনয়ত্বহেতুতে সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমাপক হয় । “বায়ুঃ প্রত্যক্ষ 

প্রত্যক্ষম্পর্শাশ্রয় ত্বাৎ” ইত্যাদি পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিষ্থলে উত্ভৃত- 
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রূপবস্ব রূপ উপাবির ব্যতিচারজ্ঞান প্রত্যক্ষম্পর্শাস্রয়ত্বহেতৃতে বহির্ব্যত্বাবচ্ছিন্ 
সাধ্য ব্যভিচারজ্জানের অনুমাপক হয়। দপ্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাং” ইত্যাদি 

সাধনাবচ্ছিন্ন-সাধ্যব্যাপক উপাধিস্থলে ভাবত্বরপ উপাধির ব্যভিচারজ্ঞান 
জন্যত্বহেতৃতে জন্ত্বাবচ্ছিন্ন-সাধ্যভৃতবিনাশিত্বব্যভিচারজ্ঞান অনুমাপক হয়। 

বৈশেষিকের। শব্দ ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না । তাহার! 
বলেন প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করিলেই সর্বত্র উপপত্তি 

হইবে। যেহেতু শক ও উপমান অনুমান প্রমাণেরই অন্তর্গত। শব্দ অনুমিতি- 
প্রমার প্রযোজক হুইভাবে হয় । অনুমিতি প্রমার কারণীত্বত অনুমানের শবপক্ষ 

হইয়া প্রযোজক হয় এবং অনুমিতি-প্রমার কারণ অনুমানে শব হেতু হইয়। 
প্রযোজক হয়। শব্বপক্ষক অনুমানের আকার এইরূপ--“এতানি পদানি 

স্মারিতার্থসংসর্গবিশিষ্টানি আকাঙজ্ষাদিমং-পদকদস্বকত্বাং" অর্থাং এই পদসমূহ 

--“পটমানয় ত্বম্” এই বাক্যস্থিত পদসমূহ শ্মারিত অর্থগুলির সংসর্গবিশিষ্ট, 
যেহেতু উক্ত পদসকল পরস্পর সাকাজ্,পরস্পরান্বয় যোগ্য, অর্থের ম্মারকও 

পরম্পর অব্যবধানে উপস্থিত বা! সন্নিহিত। সেইসকল পদ আকাক্ষ।, যোগ্যতা ও 

আসত্িয়ুক্ত হয়, যে সকল পদ নিজ নিজ অর্থের সংসর্গ জ্ঞানের দ্বার! প্রযুক্ত হয় । 

এই অনুমানে শব পক্ষ হইয়াছে, শবগুলির অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ সাধ্য হইয়াছে 
এবং আকাক্ষািবিশিষ্ট পদসমূহত্ব হেতু হইয়াছে। “এতে পদার্থাঃপরস্পরসংসৃষ্টা 
যোগ্যতাকাজ্জাসতিবিশিষট-পদন্মারি তত্বাং” ইত্যাদি শব্দহেতৃক অনুমানের দ্বারাও 
উক্তভাবে পদার্থে পরস্পরসংসর্গসাধিত হয় । এখানে পদার্থসমূহ পরস্পর সন্থদ্ধ, 
যেহেতু পরস্পর সাকাজ্ষ, অন্বরযোগ্য ও সন্নিহিত পদসমূহ্ের দ্বারা উপস্থিত । 

প্রথম অনুমানে পদ ব1 শব্দ পক্ষ । দ্বিতীয় অনুমানে পদার্থ পক্ষ । এই অনুমানের 
ছবার। পদার্থের সংসর্গজ্ঞান বোধিত হয় অর্থাং শব শ্রবণ জন্য যে জ্ঞান উৎপন্ন 
হয়, সেই জ্ঞান অনুমিতিন্বরূপই হয় । অতএব শব প্রমাণকে পৃথক্ প্রমাণরূপে 

স্বীকারে প্রয়োজন করে না। এইভাবে বৈশেষিকের। উপমান প্রমাণকেও 
স্বতন্ত্র প্রমাণরূপে স্বীকার'করেন না। নৈয়ায়িকমতসিদ্ধ উপমিতিকে তাহার! 
অনুমিতির অন্তর্গত বলেন। উপমানস্থলে যদি প্রত্যক্ষত্বৃত পদার্থের দ্বার! 
অপ্রত্যক্ষভূত পদার্থের ভ্ঠান উৎপন্ন হয় তাদৃশ জ্ঞান অনুমিতিস্বরূপই হইবে । 

গ্রাম্যবাসী ঘট, পট ও অশ্ব প্রভৃতি শবের মত গবয্ শব্দটি সাধুবাচক শব্দ 

বলিয়া! জ্ঞাত আছে। সেই নগরবাসী কোন অরপ্যবাসীর নিকটে শুনিয়াছে 
“গ্বয়েো! গোসদৃশঃ* তাহার পর কোন সময়ে বনে যাইয়। যদি গোসদৃশ গবয় 

৪১২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



পশু চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করে, তখন সে অনুমান করে--দগবয়পদং সপ্রবৃতিনিমিত্তকং 

সাধুপদত্বাং” এখানে গবয় শব অভিধাবৃতি দ্বার! গবয়ত্বরূপে নীল গাইরাপ 
শক্যার্থ প্রকাশিত করে। যেহেতু গবয়ত্ব সকল নীল গাই রূপ শক্যার্থের 
অবচ্ছেদক ধর্ম বলিয়৷ উহা! একটি জাতিবিশেষ। অভ্ভএব গবয়-_নীল গাই 

গবয়ত্বরূপে গবয়পদের বাচ্যার্থ । পূর্বেবোক্ত অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে__ 
গবয়ত্বই গবয়শবের শক্যতাবচ্ছেদক । অতএব যদি অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ 

হয় যষে-_গবয় শব্দ ছারা শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বরূপে সকল গবয়--সমস্ত নীল 
গাই বোধিত হয়। তখন আর পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান শ্বীকারে 

নিত্প্রয়োজন। সংজ্ঞা ও সংজ্ঞীর সন্বন্ধজ্ঞানই উপমান প্রমাণের ফল। গবয় 

শব সংজ্ঞা আর নীল গাইরূপ শক্যার্থ হইল সংজ্ঞী। ইহাদের বাচ্য-বাচক- 

ভাব সম্বন্ধের জ্ঞানরূপ উপমান ফল বা উপমিতি যদি অনুমান প্রমাণের দ্বারা 

লাভ করা যায়, তাহ। হইলে অতিরিক্ত উপামান প্রমাণ স্বীকার নিম্প্রয়োজন। 

নৈয়ায়িকগণ বৈশেষিক মত খণ্ডন করিতেছেন--“তন্নসম্যক্” ইত্যাদি গ্রন্থ 
ছারা । অর্থাং শব ও উপমিতি প্রমা, অনৃমিতি প্রমার অন্তর্গত হইতে পারে 

না। যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীতও শানবোধ ও উপমিতিবোধ উৎপন্ন হয় । 
অতএব প্রত্যক্ষ, উপমান, অনুমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণই অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। 

শব্দপ্রমাণ যে অনুমান প্রমাণের বা প্রত্যক্ষপ্রমাণের অন্তর্গত হইতে পারে 

না, সে বিষয়ে নৈয়ায়িক বৈশেষিকমত খণ্ডন করিয়। স্বমত প্রকাশ ক বতেছেন 
-_ শব শ্রবণ জন্য ষে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সে জ্ঞান অনুমিত্যাত্মক হইতে পারে না 

ব! প্রত্যক্ষাত্মকও হইতে পারে না। শবর্দোৎপন্ন জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক ও 

অনুমিত্যাত্মক ভ্তান হইতে ভিন্ন । “ঘটমানয়” এই বাক্য শ্রবণ করিয়! শ্রোতার 
যে পদার্থসংসর্গকজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাদ্বশ জ্ঞানের স্বরূপ নির্ণয়বিষয়ে অনু- 

ব্যবসায়ই প্রমাণ। এঁ জ্ঞানের ষে অনৃব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান 
ঘটনিষ্ঠকর্খত্বাদিকে প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি এইভাবে বোধিত 
হয় না। এবং ঘটনিষ্ঠকর্মত্বাদি প্রত্যক্ষ করিতেছি বা অনুমান করিতেছি 
এইভাবে অনুব্যবসায়ও হয় না। কিন্ত “শব্দাং প্রত্যেখ্ধি, শাব্য়ামি” ইত্যাকারক 

অনৃব্যবসায়জ্ঞান হয় । এইভাবে অনুব্যবসায়জ্ঞান উৎপন্ন হয় বলিয়াই শব 

শ্রবণজন্ জ্ঞান প্রত্যক্ষাত্মক বা অনৃমিত্যাত্মক জ্ঞানরূপে স্বীকৃত হয় না। তাদৃশ 
ভ্রানের করণরূপে শব্দ পৃথক্ প্রমাণ বলিয়। স্বীকৃত হয়। 

গুপনিরূপণম্ ৪১৩ 



শব্ধ শ্রবপের পয় উপস্থিত পদার্থমকলের পরস্পর সংসর্গ অনুমান প্রমাণ 

বলিয়। স্বীকৃত হইলে শব্দানৃপস্থিত বা শব্দানৃপাত্ত পদার্থসমূহের পরস্পর 
সংসর্গও অনুমান প্রমাণ বলিয়। পরিগণিত হইবে। কিন্ত শব্োপস্থিত বা 
শব্দোপাত পদার্থসমূছের পরম্পর সংসর্গ অনুমিত হইলেও ষে সকল পদার্থ 

শকের দ্বার] উপাত্ত বা উপস্থিত হয় নাই, সেইসকল পদার্থের সংসর্গ অনুমিত 
হয় না। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে শব্দের দ্বার! উপস্থিত পদার্থসমূহের 

পরম্পর সংসর্গের জ্ঞান একটি বিজাতীয় জ্ঞান। এই জ্ঞানের করণ শব- 
প্রমাণ। 

বৈশেষিক উপমান প্রমাণ স্বীকার করেন না। এখন নৈয়ায়িক এ 
বৈশেধষিক মত খণ্ডন করিতেছেন । তাহারা বলেন-_উপমানকে পৃথক্ প্রমীণ- 
রূপে স্বীকার করিতেই হইবে। যেহেতু অনুমান প্রমাণ দ্বার] উপমান প্রমাণের 

ফল লাভ হয়না । “গবয় গবয়ত্বূপে গবয়পদবাচ)” এরপ জ্ঞান বৈশেষিক 
গ্রদশিত অনুমান প্রমাণ দ্বার উৎপন্ন হয় না। “গবয়পদং সপ্রবৃত্িনিমিত্বকং 

সাধুপদত্বাং” এই অনুমান--গবয়শর্ধের কোন বিশেষ অর্থে শক্তি আছে অথবা 

গবয় শব্দ শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট পদার্থবোধক, এরূপ কথ বুঝাইতে সমর্থ 

হয় না। কিন্তু গবয়ত্বরূপে নীল গাইনরূপ গবয় পশুতে গবয়শব্দের শক্তি অথবা 

গবয় শব্দের শক্যতাবচ্ছেদক গবয়ত্বই এই কথা বৈশেষিকদগ্রিত উক্ত অনুমান 
দ্বারা কদাপি বোধিত রা সিদ্ধ হয়না। সাধূশব্বত্বরূপ হেতুর সহিত কোন 

শক্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপ্তি বা কোন শন্দের শক্তির ব্যাপ্তি থাকে না। সাধু- 

শব্ধ একটি নির্দিষ্টরূপে নিজের শক্যার্থের বোধক হয় মাত্র । উক্ত অনুমান দ্বার 

“গ্বয়ে। গবয়্ত্বেন গবস্মপদবাচ)$” অথবা “গবয়পদং গবস্নত্বেন গবয়বোধকমৃ"” 

এইব্প জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু তাদৃশ জ্ঞান উপমান প্রমাণ উৎপাদন 

করিতে পারে । অতএব পৃথক্ প্রমাণ রূপে উপমান স্বীকার অবশ্যই করিতে 

হইবে । যেমন সাদৃশদর্খনস্থলে উপমিতির আশ্রয্প গ্রহণ করিতে হয়, সেইরূপ 

বৈসাদৃশ্থস্থলেও উপমিতি গৃহীত হয়। সাদৃশ্য জ্ঞানের মত বৈসাদৃশ্ জ্ঞানও 

উপমান প্রমাণ বলিয়। গণ্য হয়। উপমান প্রমাণের ফল সর্বত্রই কেবল সংজ্ঞা- 

সংজ্ঞিসম্বন্ধজ্ঞানই হয় মা, পরস্ত অন্যপদার্থের জ্ঞানও উপমান প্রমাণের দ্বারা 

লাভ করা যায় । কিন্তু উক্ত সকল জ্ঞান অনুমান উৎপাদন করিতে সক্ষম হয় 
না। সুতরাং পরিলক্ষিত হয় যে শব্ধ ও উপমানকে পৃথক্ প্রমাণরূপে স্বীকার 
না করিলে শব্বপ্রমাণের ফল এবং উপমান প্রমাণের ফল অন্য উপায়ে লাভ 

৪১৪ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



হইবে না।॥ অতএব শব, উপমান, অনুমান ও প্রত্যক্ষ এই চাক়িটি প্রমাণই 
অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ॥১৪০-১৪১॥ 

ভদাঘূ-ম্কলাতীজনাহ__ হসিন্নাহহীলি ভঘাধিজ্সজিল্বাইজ ই্লী ভাব- 
ভআলিক্যানাত্্নালভুাখ; সযীজললিতঅথ: | অগাহি--অন্গ হ্যজবাঘজ্যাথক্ক ভপামি- 
হস হয লবীদানি-ন্যমিম্বাইগ আাচ্যভ্যিন্থাবান্্দানম । যথা ভূমান্ তত্ব হি্যা্থী 
অন্তিগুম্মসিত্বাহী লহ্ভ্ণানক্ান্লরলন্্যীঘত্যমিন্াহ্তজাহিলি ল্যাঘন্ক-ন্যলিত্বাহিতী- 
হযাঘে-যজিন্বাহানহতজ্ঞতনাত। অন তত কিস্সিতদাঘভ্ভিজ্ল-ভ্বাচযকন ভমাঘক্ক ভঘামি- 
হল লক্রল্পনলি ভদাঘিভ্যসিন্নাইআ ভা ত্যসিন্থাহান্ুদাললূ। অথা ঝ হ্যালী 
নিসালনঘবত্রাহ্ত্ঘাবী নিসানঘব্তর হ্যানকন্-ভ্সমিন্বাহি লিগ্গাললব হ্াক্কাকত্রকল- 
হজিন্নাহিরাহিলি। অাধঘান্তু-্লীবঘধীলবহন্ত ঘাভযজ্যাঘকলা-সাহক্ক-সনাআান্লালান্ হব- 
হযাঘালল্কতত্রাম্ম লীনাঘি: | নামঘীল্লীলভনূসাঘিধনকীন | খা লন্বিত্ত্ম্য: স্ুলক্ষতন্বা- 
হিতযাহী মক্যবঘদ .$, আাকননই লত্বীলহন্তনাঘি:। অঙ্গ (অভস) নৃঘাউ: বা্যজ্যাঘন্করজ- 
হিক অন্ভিষ্ঞা, ঘ্ অন্ভ্যনীঘাঘিং। ঘহীলব্ভ্ত অল্হ্ষ্ধীনামিতণি লা্সানীয:, 
ক্খন্মঅক্সসনাঘান্তুধীঘ্াহিনি | ল্বিল তু অনুসলিঘহীতাননঘুনাখ: কমু । লশান্থি-_ 

অযীবীভকক ছুনৰ লন্ত হিতাহী অধীঘীন্বক ঘুনাঘাননত্ব আহ'লপরনামালাহিলি অন 
সলিঘহাঘহলনান। হত্স্ব ভাঘনভ্সাণন্কীওঘি ভ্বন্দিত্বঘাছি: | যখা ্কহন্কা দুখী 

স্কতিলবঘীনলহলািব্যান্থী অন্ত্স্গাহীলভ্ঘহানতনল্। ল ল্া্স ভতরহঘাবিজিত্র নুমত- 

লিলিতান্যম্। অভ্রনীদাঈকূ মঘাল্তংবাতুতযান। আঙ্গ ম্ব আাজ্নল্যানক: ঘহ্বানুজি- 
হদ্বাছিহিলি অহৃল্তি। 

হাজীদনানযাহিতি । শহীনিকাঘাঁ লব সত্যহ্ালন্তুনালস্ব দমাআনু। হাভহীণ- 

লাললীন্্ত অন্্রলানতিঘধীন সালাত্মনূ। লখাহি ভ্ভভ্তন বালানঘতঘান্িতীক্তিক্কণন্ালি 

যজবতযাহি-বহিক্কঘহালি লা কাল্দহ্যনিনয-হনাহিতনহা ভব সলাহ্বালঘুতন্কানি 

শান্কান্ত-স্্াহিদনূ নহুজ্জহুলক্কতন্রাহ ঘনুলানধলি ঘহক্ষব্চন্তক্ষবনু। যলা--ঘবী দহাখা- 
লিখ; অঁবাতল্ন; যীয্ঘলাহ্লল্-ঘীনভখানিলংলাল্ ল্রাহোঘহাথলনু, ভ্চ্তাল্বীণি 

তচহাল্লইআ আঞ্যবিজিটিলি | তন্ব বান্থহসক্িসবযহ্বানল্তহ বাবঘঘহ থাননতত্রদন্থলি- 

লিনিতক্ষদ্ অলি নত্যল্তং স্ব ভবল মন্তুত্যনানংবাল্, অন্বলি বব স্বত্যল্নই নুতু্যন্স- 
ঘলুস্তুজ্যতী, লল্তবূ সন্থজিলিলিতক্ঞমূ, যখা বীঘহ্' ছাসম্যদস্থতিলিনিতীক্ষনূ । অল্রা 

বাতরঘনহ অসন্থুতিদিদিতক্ছ ভাগ্ুহ্কতাহিতন্তুদাঈন নহাখমালানভাহ হাবমতসন্থজি- 

নিদিজক্কত্ণ ঘিত্যলি। অন্দল হৃমযলি-_অল্নভজ্যবিলি। ভ্যামিক্বান নিনানি 

হাজহ্বীঘ্রভযান্তুমনভিজুততার্। লহ্ি অজ্জস হাত্স্ঘআনল্বত ভ্আামিস্বান সলাআন- 

গুপনিরপণম্ ৪১৫ 



হর্বীলি। কিছ অন্ধ হাযাজ্হভখতি যাহ ভ্নামিকার্ন আকত্যতী, বহাঘক্তসা্ু দিবিহ্ঘন 
ঘ্যান জঙ্মঘিতলা হাচ্ছথীঘ হন কি ল ভতীঙ্গিযলালিলি ছবীঘমূ | ২৩০-২৮২ ॥। 

উপাধির দৃষকত। বীজ অর্থাৎ উপাধি থাকিলে কিজন্য হেতু দু বলিয়। 
কথিত হয় । গ্রন্থকার সেই কথা বলিতেছেন--ব্যভিচারের ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার]। 

উপাধির ব্যভিচার জ্ঞানদ্বারা সাধ্যব্যভিচার জ্ঞানের অনুমানই উপাধির 

প্রয়োজন বা! ফল। যথা-যেখানে শুদ্ধ উপাধি অর্থাং ধর্াস্তরানবচ্ছিন্ন 

সাধ্যের ব্যাপক, সেখানে শুদ্ধ উপাধির ব্যভিচার জ্ঞান দ্বার! সাধ্য ব্যভিচার 

জ্ঞানের অনুমান হয়। যেমন “ধৃমবান্ বন্তে£” ইত্যাদিস্থলে “বহিত্ধ্ম- 

ব্যভিচারী ধৃমব্যাপক-আর্জেন্ধনসংযোগ ( উপাধি )-ব্যভিচারিত্বাং" অর্থাং 
বহ্ছি ধূমের ব্যভিচারী, যেহেতু উহ ধূমব্যাপক-আর্ডেন্ধনসংযোগের (উপাধির ) 

ব্যভিচারী হয় । কারণ যে পদার্থ ব। বন্ত ব্যাপকধশ্মের ব্যভিচারী, সে পদার্থ 

অবশ্যই তদ্ব্যাপ্যের ব্যভিচারী হইবে । কিন্তু যেস্থলে অর্থাং যেহেতু প্রয়োগ- 

স্থলে উপাধি কিঞ্চিদৃধ্মবিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, সেখানে তদ্ধর্শের যে কোন 
একটি আশ্্রক্নাস্তর্ভাবে অর্থাং সেই ধর্মাধিকরণ ষে উপাধ্যভাবাধিকরণ তদ্- 

বৃতিত্বর্ূপ উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার। সেই হেতৃতে সাধ্য ব্যভিচারজ্ঞানের 

অনুমান হয়। যথা “স স্থামো মিত্রাতনয়াত্বাং” অর্থাৎ সে শ্যামবর্ণ, যেহেতু সে 
মিজ্রাতনয় ইত্যাদি অনুমানস্থলে মিত্রাতনয় হেতু শ্যামত্বের ব)ভিচারী, যেহেতু 
উহ! কোন মিত্রাতনয়াত্তর্ভাবে শাকপাকজত্বের ব্যভিচারী অর্থাং মিত্রাতনয় তের 

অধিকরণ অথচ শাকপাকজত্বরূপ উপাধির অভাবাধিকরণ যে মিত্রাতনয়, তদ্- 

বৃত্তিত্বরূপ (শাকপাকজত্ব)উপাধি ব্যভিচারজ্ঞান দ্বার] হেতৃতে-_মিত্রাতনয়ে 

সাধ্যব্যভিচারজ্ঞানের অনুমান হয়। অর্থাং মিত্রার চারিটি সন্তান শ্যামবর্ণ। 

এখন যদি তাহার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান সম্বন্ধে এরূপ অনুমান করা যায় যে-_ 

“স পুত্র স্যামে। ভবিস্তি মিত্রাতনয়ত্বাং” সেই পঞ্চম পুত্র ( গোৌরবর্ণ ) শ্তামবর্ণ 
হইবে, যেহেতু উহা! মিজার ভনয়, তাহা হইলে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অভাববশতঃ এ 

অনুমানকে অসদনৃমান বল! হয় । কারণ যেখানে যেখানে মিত্রাতনয়ত্ব আছে, 

সেখানে সেখানে ,স্যামত্ব আছে এন্সপ ব্যাপ্তির কথা বল! যায় না, যেহেতু 
মিতার পঞ্চম গর্ভস্থ সন্তান কী বর্ণের হইবে তাহা অনিশ্চিত। অতএব এখানে 

অবস্যই হেতু উপাধি বিশিষ্ট হইবে, “শাকপাকজত্বই” সেই উপাধি । উহ 

মিআাতনয়স্বাবচ্ছিন্ন শ্ামত্বের অর্থাৎ যে যে মিত্রাতনয় শ্যামবর্ণ,। তদবচ্ছিন্্ 
ম্যামত্বের সাধ্যের ব্যাপক হইলেও পঞ্চমগর্ভস্থ সম্ত'ন কীন্মপ হইবে, তাহ] 
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অজ্ঞাত থাকায় তাহাতে “শাকপাকজত্বের” অভাব এখন অনিশ্চিতবশতঃ 

উহ্থার হেত্বব্যাপকত্বের অনিশ্চয় বলিয়া! উহা সন্দিগ্ষোপাধি হইল। ইহা 
প্রাচীনদিগের মত। নব্যেরা এ উপাধির সাধূত্বের জন্য কোন একটি গোঁরবর্ণ 
মিত্রাতনয় কল্পনা করেন। এ মিত্রাতনয়ান্তরভাবে শাকপাকজত্ব উপাধির 
ব্যভিচারিত্ব আক্ষে। ইহাই বলেন। 

কিন্তু বাধাহনুর্নীত পক্ষেতর সাধ্যব্যাপকতার গ্রাহক প্রমাণের অভাব 
থাকায় ও স্বব্যাঘাতকত্ববশতঃ “পক্ষেতর” উপাধি হইল না। বাধাহনুন্নীত 
অর্থাং পক্ষে সাধ্যাভাব ছার1 অনুন্নীত অর্থাং সাধ্যব্যাপকত্বরূপে অনিশ্চিত, 

পক্ষেতরত্ব কিন্ত উপাধি নহে । কারণ পক্ষে যদি সাধ্যাভাবের নিশ্চয় না থাকে, 

তাহা হইলে পক্ষেতরত্বে সাধ্যব্যাপকতার নিশ্চয় হয় না, “পক্ষান্তর্ভাবে সাধ্য- 

ব্যাপকতার সংশয় হয়, অতএব উহা! উপাধি হয় না । আরও কারণ এই যে 
পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়া স্বীকৃত হইলে এ উপাধি স্বব্যাঘধাতক হয় অর্থাৎ 

উপাধির দৃষকতা বীজই বিনষ্ট হইয়া যায়। কারণ সর্বত্রই উপাধি দ্বারা 

হেতৃদোষের অনুমান হয় । তথাহি “তব হেতুর্ঘউঃ সোপাধিকত্বাং” তোমার 

হেতু দুষ্ট, যেহেতু উহা! সোপাধিক। এখন যদি পক্ষেতরত্ব উপাধি বলিয়। 
স্বীকৃত হয়, তাহ] হইলে “তব হেতুৃঃ” ইত্যাঙ্গি অনুমানস্থলেও পক্ষেতরত্ব উপাধি 
বলিয়! গণ্য হইয়! পড়ে এবং সোপাধিক বলিয়। হেতুও দুষ্ট হয় । অতএব 

দুষটহেতু দ্বারা ষে পুর্ববহেতুর দোষানুমান কর] হয়, তাহ। এখানে হইল না। 

সুতরাং উপাধির দৃূষকতাই নষ্ট হইল। অতএব “বাধাহনুন্নীত্ত পক্ষেতরত্ব” 
উপাধি নহে। 

কিন্ত বাধোনীত অর্থাং বাধ -সাধ্যাভাবনিশ্চয় দ্বার! উন্নীত অর্থাং সাধ্য- 

ব্যাপকতারূপে নির্ণাত বা অনুমিত পক্ষেতর উপাধি হইবে । কারণ সেখানে 
পক্ষে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় থাকায় পক্ষেতরে সহজে সাধ্য-ব্যাপকতাজ্ঞান হয়, 

অতএব ইহা! উপাধি হইবে । যথা “বহ্িরনৃষ্ণঃ কৃতকত্বাং” বহি অনুষ্, 

যেহেতু উহ! কৃতক ইত্যাদিস্থলে, প্রত্যক্ষ দ্বার। বহিনতে অনুষ্তাভাবরূপ উ্ণত্ব- 

জ্ঞান হইলে বহশীতরত্ব বা বহিেদত্ব উপাধি হয় । যেখানে উপাধির সাধ্য- 
ব্যাপকতায় সংশয় বা সন্দেহ থাকে, তাহাকে "সন্দিপ্ধোপাধি কহে। কিন্ত 
পক্ষেতর সন্দিগ্ধোপাধি হইলেও কতক সম্প্রদায়ের অনুরোধবশতঃ উহ৷ উদ্ভাবন 

করা উচিত নহে । কোন কোন নৈয়ায়িক বজেন- _সতপ্রতিপক্ষের উত্থাপন ব৷ 
অবভারণই উপাধির ফল। যথা “অয়োগোলকং ধৃমবদ্ বহেচ:” অর্থাৎ অয়ো- 
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গোলক-ধুমবিশিষ্ট যেহেতু উহ্াতে বন্কি আছে ইত্যাদিস্থলে “অয়োগোলকং 
ধূমাভাববদ্ আর্্রেন্ধনাভাবাং” অকলোগোলক-ধূমাভাববিশিষ, যেহেতু উহাতে 
আর্দেন্ধনের অভাব আছে এরূপ সংপ্রতিপক্ষের উদয় হয় ব৷ সম্ভব হয়। 
এইরূপ অর্থাৎ সংপ্রতিপক্ষের উত্বাপকরূপে উপাধি দৃষত্তকতাপন্ন হইলে 
সাধনের ব্যাপকও কোন কোন স্থলে উপাধি হয় । যথ। “করক। পৃথিবী কঠিন 
সংযোগবন্বাং” অর্থাত করকা পৃথিবী যেহেতু উহাতে কঠিন সংযোগ আছে 
ইত্যাদিস্থলে অনুষ্ণাশীত-স্পর্শবত্ব উপাধি, এই উপাধি “করকা পৃথিবীত্বা- 
ভাববতী অনুষ্ণাশীতস্পর্শবত্বাভাবাং” করক] পৃথিবী নহে, যেহেতু উহাতে 
অনুষ্ঠাশীতম্পর্শবত্ব নাই, এরূপ সংগ্রতিপক্ষ হইতে পারে । যদ্দি বল “করকা' 

পৃথিবী কঠিনসংযোগবদ্বাং”, ইতঢাদিস্থলে হেতুতে স্বরূপাসিদ্ধিই দোষ । এরূপ 

কথা বলিতে পার না। কারণ সকলস্থলেই উপাধির সহিত দৃষণাস্তরের 
সাঙ্কর্য্য (0015:0016) আছে। এরূপস্থলে অর্থাৎ ধাহার] সংপ্রতিপক্ষের উত্বাপনকে 

উপাধির ফল বলেন, তাহারা সাধ্যের ব্যাপক ও পক্ষাবৃতিধর্ম ব! পদার্থকে 

উপাধি বলেন। যেমন পূর্বেবাক্ত দুই স্থলে আদ্র্রেন্ধনসংযোগ ও অনুষ্ণাশীত- 

স্পর্শবন্ব উপাধি । কারণ উহার] সাধ্যভূতধূম ও পৃথিবীত্বের ব্যাপক হইয়াছে 

এবং পক্ষ অয়োগোলক ও করক। এই উভয়ে অবৃত্তি হইয়াছে । ইহাদের 

মতে উপাধি যদি পক্ষবৃত্তি হয় তাহা হইলে পক্ষে উপাধির অভাব দ্বার? 
সাধ্যাভাবের অনুমান হয় না। শব ও উপমানের ইত্যাদি । বৈশেষিক মতে 

প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণ । শব্ধ ও উপমানের অনুমানরূপেই প্রামাণ্য । যথা 

“দগ্ডেন গামানয় ত্বম্” দণ্ড পরিচালন দ্বারা গ্রর আনয়ন কর ইত্যাদি লৌকিক 

পদসমৃহ বা “যঞ্জেত” যাগ কর। উচিত ইত্যাদি বৈদিক পদসকল, বক্তার ইচ্ছার 
বিষয়ীভূত ম্মারিত পদার্থসমূহের সংসর্গের যথার্থ জ্ঞানপূর্ধবক, যেহেতু উহারা 

আকাঙ্াার্দিবিশিষ পদকদস্বক, যেমন “ঘট আনয়ন কর” ইত্যাদি পদসমূহ্ । 
অর্থাং আকাঙ্াদিবিশিষ্ট পদসমূহের পুর্বেব তাংপধ্যবিষয়ীভূতন্মারিত পদার্থ- 
সমূহের সংসর্গের প্রমাজ্ঞান আবশ্তক করে। অতএব দণুচালন! দ্বার গরু 

আনয়ন কর ইত্যাদিস্থলেও উক্তপ্রকার জ্ঞান হইয়াছে একথ। বলিতে হইবে 

এবং গো-তাংপর্যের বিষয়ও ন্মারিত হইয়াছে । ঘট আনয়ন কর ইত্যাদি 
পদসমূহের মত । অথবা! গবাদিসকল পদার্থ পরস্পর সন্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে। 
যেহেতু উহার যোগ্যতাদিবিশিষ্ট পদ দ্বারা উপস্থাপিত হইয়াছে। ঘট 

আনয়ন কর ইত্যাদি বাক্য বোধ্য যোগাতাদিবিশিষী পদার্থের মত। দৃষীস্ত 
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স্থলেও অন্য দৃষ্টাস্ত দ্বার] সাধ্যসিদ্ধি হয় অর্থাং যদি বল যোগ্যতাদিবিশিষ্ট 
পদার্থসমূহ পরস্পর সন্বন্ধবিশিষট যে হইয়াছে তাহ! কিরূপে বুঝিতে পারা 
যাইবে? এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন যে সেই দৃষটীত্তস্থজেও অন্য দৃষ্টান্ত 
দ্বার। উহ প্রমাণিত হয়। এইরূপ উপমিতিস্থলে কোন একটি গবয়ের প্রত্যক্ষের 

পর এরূপ অনুমান' করা যাইতে পারে-_গবয় পদ গবয়ত্ব প্রবৃত্িনিমিত্তক- 

শক্যতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট, যেহেতু উহা! লক্ষণাদি বৃত্যন্ত্র শূন্য হইয়। বৃদ্ধগণকর্তৃক 
সেই গবয়াদিতে প্রযুজ্যমান হয় বা প্রয়োগ করেন। আর লক্ষপাদি-বৃত্যন্থুর 

ন। থাকিলে বৃদ্ধের! যাহাতে গো-পদের প্রয়োগ করেন, তাহাই তাহার প্রবুত্তি- 

নিমিত, যথা গো-পদ গোত্ব প্রবৃত্তিনিমিত্ক । অথব] গবয়পদ সপ্রবৃত্তিনিমিতক, 

যেহেতু উহ সাধূপদ অনুমানের পর পক্ষধন্মতাবলে গবয়ত্বরূপ প্রবৃত্তিনিমিতের 
জ্ঞান হয় অর্থাং অনুমান দ্বার| গবয় পদ কোন একটি প্রবৃত্তিনিমিত-_অর্থবিশিষ্ট 
এপ জ্ঞান হইলে পরে পক্ষ গবয় বলিয়। গবয়ত্ই সেই প্রবৃতিনিমিত্ত এরূপ 

বোধ হয়। গ্রন্থকার বৈশেষিকদর্শনমত দৃষিতেছেন__-“তন্ন সম্যকৃ” ইত্যাদি 
গ্রন্থ দ্বারা । উহা! সমীচীন বা যুক্তিসঙ্গত নহে । যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যতীত ও 

শাববোধ অনুভবসিদ্ধ। কারণ সর্বত্র শব শ্রবণের পর ষে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়, এ 
বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও কথ এই ষে সর্বত্র শাববোধস্থলে ব্যাপ্তি- 

জ্ঞান ষদি কল্পনা কর] হয়, তাহা হইলে সর্বত্র অনুমিতিষ্থলে পদজ্ঞানকল্পনা 

করিয়। শাববোধই বা কিজন্য স্বীকৃত হইবে না? এ বিষয়ে চিন্তা কর। উচিত 

॥১৪০-১৪১ ॥ 

সনিভ্ঘননূমানত ঈনজাল্বমিমহব: | 
নিচ নু মন্ ্ দা্বীংল্বমন্মলিইক্কল: ॥৮২॥ 
শক্নঘভ্ঞাপিহজট জ্ৰলিইক্কাবিন্তীন্ঘবী | 
জাচ্ালান-ভ্সাঘনন ইতবনানভৰ মূ নল 1৬২ 

কেখলান্বরী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয্পব্যতিরেকী এই তিন প্রকার 

অনুমান। অনুমীয়তে অনেন ইতি অনুমানম্। যাহার বিপক্ষ নাই অথবা যে 
বৃতিমদত্যস্তাভাবের অপ্রতিযোণী হয় তাহাকে কেধলান্বর়ী বলে। যথা “ঘটঃ 

অভিধেয়ঃ প্রমেয় তাং” এই ঘটপক্ষক অভিধেয়ত্বসাধ্যক প্রমেয্নত্বহেতুক অনুমানের 

অন্বয়ব্যাপ্তিই হইবে, ব্যতিরেকব্যাপ্তি হইবে না। অভিধেয়ত্বাভাব ও প্রমেক্পত্বা- 

ভাব অপ্রসিদ্ধহেতব ব্যতিরেকব্যাপ্তি না হওয়ায় প্রমেয়ত্বহেতু কেবলার্নী। 
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সুতরাং যেখানে সাধ্যাভাবের সহিত হেত্বভাবের সহচারদর্শন সম্ভব হয়না 
ভাদ্বশ হেতু কেবলাহবয়ী বলিয়া অভিহিত । এবং হেতুতে অন্বয়ব্যাপ্তি জ্ঞান হইতে 
অনুমিতি হয়, সেই হেতৃকে কেবলান্বয়ী বলে। আর যে হেতুটি কেবল 
ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষী হয় এবং যেখানে অন্বয়্ব্যাপ্তি হয় না, সেইহেতু কেবল- 
ব্যতিরেকী বলিয়া! কথিত হয় । আর যেখানে উভয় প্রকার সহচারদর্শন দ্বার। 

যেহেতুটি অন্বয় ও ব্যতিরেকব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, সেইহেতু অন্থয়ব্যতিরেকী বলিয়। 
কথিত হয়। অতএব যাহার সপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় আছে তাহাকে অন্বয়- 
ব্যতিরেকী বলে। আর যাহার সপক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী বলে। 

কিন্ত ব্যাপ্তি দুই প্রকার-_অন্বয়ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেকব্যাপ্তি। অন্বয়ব্যাপ্তির 

লক্ষণ বা' স্বরূপ পূর্বেই কথিত হইয়াছে । এখন ব্যতিরেকব্যাপ্তির লক্ষণ 
বলিতেছেন-_হেত্বধিকরণবৃত্তি অভাবের ব্যাপকীতবত যে সাধ্যাভাব, সেই 

অভাবের প্রতিধোগী-সাধ্যের সহিত হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। 
সুতরাং হেতুটি যদি সাধ্যাভাবের ব্যাপকীত্ৃত অভাবের প্রতিযোগী হয়, তাহ 

হইলে ব্যতিরেকব্যাপ্তি হয় । যথা--“পৃথিবী তদিতরভিন্ন গন্ধবত্বাং, এখানে 

পাথিব পদার্থ পক্ষ, ইতরভেদ সাধ্যঃ, গন্ধবত্ধ হেতু । জলা'দি আটটি দ্রব্য এবং 
গুপাদি-পাঁচটি পদার্থ ইহাদের একের সহিত অপরের ভেদ সমুদায়ই ইতরভেদ 
শব্দের অর্থ । এখানে যত্র যত্র সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেতভাব-_-এইরঞ্জ ব্যতিরেক 
সহচারদর্শন দ্বারা সাধ্যাভাবে হেত্বভাবের ব্যাপ্তিই ব্যতিরেকব্যাপ্তি। যেখানে 

ইতরভের্দের অভাব আছে, সেখানে হেতুগন্ধবত্বের অভাব থাঁকে। হেতুনিষ্ঠ 
সাধ্যাভাব - ব্যাপকীত্বত - অভাবপ্রতিযোগিত্বকে ব্যতিরেকব্যাপ্তি বলে 
॥ ১৪২-১৪৩ ॥ 

ললি্মলিলি | আন্তুনার্ন ছি সিছিঘ ঈনভাল্লতি-বশতভ্যলিইন্র যল্নযজ্সলিইক্ষিমহানূ। 

অঙ্গাঘিণহা: ঈতভাল্লঘী । অথ্থা ঘতী5বিছিয: সঈঘবআহিতাী | লঙ্গহি অক্নহঈীন 
অলিখযতলাহ্ বিহহ্বাভংমূ। অভব্জণহ্থ: ঈভভ্যলিইন্কী | ঘখা দৃথিতী হনইঞ্যা 

মিম্ববি বল্ঘনতনযাহিজ্ঞান্থী। লন্গহ্ি অভাহিসিযীহহামহহ্ ভৃত্বমনিষিন্বনঘা নিষিন্নন- 
ভ্বাডযনরন্নঃ ভণহা্ামাত্রাহিলি। অব্বনহা-লিনহ্বীভল্নঘভ্ৰলিইন্কী । যা লন্বিনাল্, 
সৃমাহিক্াথী। ভর্গ ক্ববহাত। নহানভাইজিঘহাতর অভতনুহাবিহ্য ভ্বলরাহিলি। লহ্ি 
ত্যবিইক্ষিতি আনিইক্কভ্ঞামিক্বান জ্মহতমূ, ভহখ' হ্মলিইকেল্ঘামি লিতক্ষি_ভ্তা্যা- 

আঈলি। ঘাঞঘাখাহল্মাদন্কীমুতালা্সন্নিঘীবিতলিব্র্থ: । আঙত্জীভযমূ-যনু- 

ম্রক্থ-্ধন অত্তস্দ্ি্' সলি বিন অকন্বল্সন ইল জিত ভ্যাণন্ধনাৃক্মাব, লবুজজ্জন্থ্বা- 

5২০ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকারলী 



অভিন্তক্স-সলিঘীবিলা-নভ্রজ্দতিশিন্ভল্লাসাহহজাস্কালালু লনৃঅকনল্থা ভিষ্ভ-সলিযী বি- 

আাকু-অজ্নবিভিনিক্ামাবহ্য ভিজিিহিতি । তত্ব অঙ্গ নিহীনঅলা বিভল্মন্তনিজত্ত - 
অযানক্ষত্ব বাল্ঘাত্সল্লালান মক্কার, ভরলবন্থালাভ্রানাঈনলংান্লাসান: ঘিঘ্যলি । 

যন্গ লাহাতযঘকজল্মনিলতজ্যানকলা বল্থালানহ হৃষ্কার, বঙ্গ শু াহারঅঘক্মলধন- 

পিহত্সানান: ভিত্যলি, ঘ হ্হাল্নীল্যাব্াত্: | হ্ত অঙ্গ অঁঘীয্ত্মল্থল ঘুম সি 
ভাঁথীবান্রকল্ঘন নইত্খিক্কনা ঘৃষ্তাট, লঙ্গ ভধীবাচন্বলানভিন্িলল-আ্লিঘীহিলাক- 
অন্্রযমািন অক্তভূুই অঁধীঘক্নল্লালক্জিন্ন-সনিযীবিলাকু ঘুলাঞ্জুদ: ঘিত্সবি । অঙগন্ন 
হঅলিইক্কতযালিনসই ্যলিইক্ষেঅহন্থাংস্বান ক্কাহঘাম। ঈন্বিনু নু যনিইকঅনন্নাইআালত- 
তয়ামিইন হাতার, লত্তু ল্যনিইক্কল্নামিষ্বানদণি কাহ্আম্। যস জ্যলিক্কিতঙ্ন্াহাহ জ্যামি- 

সহহ্মলন নঘলিইক্ীত্ুক্ষব | আভঘসতিজ্তিভত ঘহাহাঈল আলা নহন্ান্ দৃঘিজীআানভষ্ট ইল 
াভযল হলি শ্রভৃন্লি ॥৭৪৭-২৮ই)। 

ত্রৈবিধ্য ইত্যাদি । অনুমান তিনপ্রকার-__কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও 
অন্বয্ব্যতিরেকী । ঙাখার মধ্যে যে অনৃমানে বিপক্ষাসত্ব অর্থাংনিশ্চিতসাধ্যাভাব- 

বিশিষ্টত্ব পক্ষে নাই তাহাকে কেবলাম্বয়ী অনুমান কহে । যথ] “ঘটে। অভিধেয়ঃ 

প্রমেয়ত্বাং" ঘট অভিধেয়, যেহেতু উহা প্রমেয় ইত্যাদি । সেখানে সকল 

পদার্থই অভিধেয় বলিয়! বিপক্ষের অর্থাং নিশ্চিতসাধ্যাভাববিশিষ্ট বিপক্ষের 

অভাব আছে। নিশ্চিত-সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষের নাম সপক্ষ। যে অনুমানে 

সপক্ষ-_নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ নাই তাহাকে কেবলব্যতিরেকী অনুমান বলে। 

যথা পৃথিবী পৃথিবীতরভিন্ন, যেহেতু পৃথিবীতে গন্ধবত্ব আছে ইত্যাদি । সেখানে 

অনুমিতির পূর্বে পক্ষতৃত পৃথিবীতে পৃথিবীতর জলাদি ত্রয়োদশ পদার্থের 

ভেদরূপ-সাধ্যের নিশ্চয় নাই, বরঞ্চ পক্ষে পৃথিবীতে সাধ্যসংশয় আছে, অতএব 

নিশ্চিতসাধ্যবিশিষ্ট সপক্ষের অভাব আছে। অর্থাৎ পৃথিবীতর জলাদি 

ত্রয়োদশ পদার্থের ভিন্নতাপৃথিবীতেই আছে, অন্যত্র কোথাও নাই। অতএব 

অন্য কোনবস্ত সপক্ষ হয় না। এখন অনুমিতির পূর্বের পক্ষভৃত পৃথিবীতে 

সাধ্যসংশয় থাকায় পৃথিবীও সপক্ষ হইতে পার্ল না। যাহার সপক্ষ ও 

বিপক্ষ উভয় আছে, তাহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান বলে । যেমন “বহিমান্ 

ধুমাং” বহিসাধ্ক ধুমহেতুক ইত্যাদিস্থলে সপক্ষ মহানসাদি ও বিপক্ষ জল- 
তুদাদি। যথাক্রমে নিশ্চিতবহ্চিবিশিষ্ট ও নিশ্চিতবহ্থ্যভাববিশিষ্ট হওয়ায় সপক্ষ 

ও বিপক্ষ উভয়ই আছে। এইজন্য ইহাকে অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান কছে। 

তাহার মধ্যে কেবল ব্যতিরেক অনুম্ানস্থলে ব্যতিরেক-ব্যাপ্তিজ্ঞান কারণ। 

গুণনিরূপণম্ ৪২১ 



সেইজন্য গ্রন্থকার ব্যতিরেক ব্যপ্তিজ্ঞান নিরূপণ করিতেছেন--*সাধ্যাভাব” 

ইত্যাদি গ্রস্থদ্ধার]। হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাবব্যাপকীত্বত অভাবের প্রতিযোগিত্ব । 
এখানে এইরূপ বুঝিতে হইবে যে সম্বন্ধে যে ধশ্মাব'চ্ছন্নের প্রতি যে সম্বন্ধে 

যেরূপে ব্যাপকতা গৃহীত হয় অর্থাৎ যৎসম্বন্ধাবচ্ছিন্নযদ্ছম্মাবচ্ছিন্নব্যাপ্যতা 

নিরূপিত ব্যাপকত। গৃহীত হয়, ততসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা কৃ-তদ্ন্মাবচ্ছিন্ন- 

অভাববতাদ্ঞান হইতে সেই সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ সেই ধশ্বাবচ্ছিন্ন- 

অভাবের নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান হয়। এইরূপে যেখানে বিশেষণতাদি গন্ধাত)ভ্তা- 

ভাবে ইতরত্ব-ব্যাপকত গৃহীত হয়, সেখানে গন্ধাত্যস্তাভাব দ্বারা ইতরত্বের 

অত্যন্তাভাব সিদ্ধ হয়। কিন্তু যেখানে তাদাত্মযসন্বন্ধে গন্ধাভাবে ইতরের 

ব্যাপকত1 গৃহীত হয়, সেখানে তাদাত্ম্যসন্বন্ধে ইতরের অভাব সিদ্ধ হয়। সই 

অভাবের নাম অন্য্োহ্যাভাব। ভাবার্থ এই যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের মত 

প্রতিযোগ্গীও অন্যোন্তাভাবের অভাবস্বরূপ বলিয়। অঙ্গীকৃত হয় । «পট নহে” 

এই অন্্োস্যাভাব পটাতিরিক্ত সকল পদার্থে বা সর্বত্র আছে, অতএব তাহার 

অভাব অর্থা পটভেদাভাব পটেই যেমন থাকে, সেইরূপে পটত্বেও থাকে । 

অতএব সমনিয়ত বলিয়। পটভেদাভাব পট ও পটত্ব স্বরূপ । সেইরূপ তাদাত্ময 
সম্বন্ধে পট ও পটভেদাভাবস্বরূপ বলিয়! স্বীকৃত, যেহেতু তাদশজ্মযসন্বন্ধে-পট 
পটেই থাকে। স্ৃতরাং পটত্ব ও তাদাত্মাসম্বন্ধে পট এই উভয়ই পটভেদাভাব- 
স্বরূপ। প্রকৃতস্থলে পৃথিবীতে ইতরভেদ, এই উদাহরণে ইতরভেদাভাব 
ইতরত্ব ও ইতর এই উভয়েরই স্বরূপ বলিয়া গৃহীত হয়। স্ৃতরাং মূলে 
বিশেষণতাদি-সম্বদন্ধে ইতরত্বব্যাপক ও তাদাত্ময-সম্বন্ধে ইতরব্যাপক বলিয়। 
কথিত হইয়াছে। 

ব্যাপক যে সম্বন্ধে পক্ষাদিতে থাকে ব৷ বৃত্তি করে, তাহাকে ব্যাপকতাব- 
চ্ছেদকসন্বন্ধ বলে এবং ব্যাপ্য যে সম্বন্ধে পক্ষা দিতে থাকে, তাহাকে ব্যাপ্যতা- 

বচ্ছেদক সম্বন্ধে বলে। “পৃথিবীতরৎ গন্ধাভাববং ইতরত্বাং ব! ইতরাং, এখানে 
গন্ধাভাব ব্যাপকঃ, ইতরত্ব বা ইতর ব্যাপ্য । এখানে ব্যাপক বিশেষণতা সম্বন্ধে 
আছে বলিয়া ব্যার্পফতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বিশেষণতা, ব্যাপ্য পক্ষে স্বরূপসম্বস্ধে 
আছে বলিয়। ব্যাপকতাবচ্ছেদকসন্বন্ধ স্বরূপ । বিশেষণতা ও স্বরূপ একই সম্বন্ধ । 
বিশেষণাদিসম্বন্ধে ইভরত্ব-ব্টাপকতা শব্দের অর্থ__বিশেষণতাদিসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন- 
ইতরত্ব-নিষ্ঠব্যাপ্যতানিক্পিত-ব্যাপ্যকত]। যেখানে ইতর ব্যাপ্য হইবে, সেখানে 
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ব্যাপ্যতাদাত্মাসম্বন্ধে পক্ষে থাকে বলিয়। ব্যাপ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ তাদাত্ম্য। 

তাদাত্ম্যসম্বপ্ধে ইতরব্যাপকতা পদের অর্থ--তাদাত্ম্যসন্বন্ধাবচ্ছিন্নই তর নিষ্ঠ 

ব্যাপ্যতানিরূপিতব্যাপকতা । 

এইরূপ যেখানে সংযোগসম্বন্ধে ধূমের প্রতি সংযোগসম্থন্ধে বহির ব্যাপকতা 

গৃহীত হয়, সেখানে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্-প্রতিযোগিতাক্ বহ্যভাব দ্বারা জল্গ- 

হ্রদে সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক্ ধুমাভাব সিদ্ধ হয় । এবং ব্যতিরেকি- 

অনুমানস্থলে ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতি ব্যতিরেকসহচারজ্ঞান অর্থাৎ যত্র যত্র 

সাধ্যাভাব তত্র তত্র হেত্বাভাব ইত্যকারক সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের সামানাধি- 

করণ্/জ্ঞান কারণ । কিন্তু কোন কোন নৈয়ায়িক বলেন--ব্তিরেকসহচার- 

জ্ঞান হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অনুমিতির 

কারণ নতে। যেখানে ব্যতিরেক-সহচারজ্ঞান হইতে ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 

সেখানে অনুমানল্ক ব্যতিরেকি অনুমান বলে । ধীহার1 ব্যতিরেক সহচারজ্ঞান 

হইতে অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এই কথা বলেন। তাহাদের মতে ব্যতিরেকি- 

অনুমানস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তি হয়। অন্বক়ব্যাপ্তিস্থলে সাধ্যজ্তানের আবশ্যক 

করে। কিন্তু ব্যতিরেকি অনুমান অপ্রসিদ্ধ সাধ্যক অর্থাং “পৃথিব্যামিতরভেদ” 

ইত্যাদিস্থলে ইতরভেদকে না জানিয়! কেবল ইতরত্ব বা! ইতরপদার্থকে 

জানিলেই অনুমিতি হইতে পারে । কিন্তু এস্থলেও অন্বয়ব্যাপ্তিজ্ঞান স্বীকৃত 

হইলে “ইতরভেদ” সাধ্যের জ্ঞান আবশ্যক | সেই জ্ঞান কীভাবে হইবে ? এই 

আশঙ্কা! বারণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--“সাধ্যপ্রসিদ্ধিন্ত” ইতি । প্রথমতঃ 

সাধ্য ইতরভেদের জ্ঞান ঘটপটাদিতে হইবে, পরে উহা] অনুমাণ দ্বারা 

পৃথিবীত্বাবচ্ছেদে সাধিত হয় । এই কথা বলিয়! থাকেন ॥ ১৪২-১০৩ ॥ 

জঘাঁঘলিকব লবন সমাআাল্নংলিতবী | 
ভ্বিংক্বত্পামিনন্তঘা লহিবাঘান্ি কা হল: 0৮ 

এখন মীমাংসকের! অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার করেন। 

অর্থাপত্তি শবের দ্বার! প্রমাণের কল ও প্রমাণ পরিলক্ষিত হয় । যেমন প্রত্াক্ষ 
শব দ্বার বুযুংপতিভেদে প্রত্যক্ষপ্রমা ও প্রত্যক্ষপ্রমাণ বোধিত হয় । সেইরূপ 
অর্থাপত্তি শব ও ব্যুংপত্তিভেদে প্রমা ও প্রমাণের জ্ঞান উৎপাদন করে। 

অর্থস্য আপত্তিঃ এরূপ বৃযুৎপত্তি স্বীকৃত হইলে অর্থাপত্তি শবের দ্বারা একবিধ 
যথার্থজ্ঞান বোধিত হয় ব। উৎপন্ন হয় । আর অর্থয্য আপত্তিঃ যতঃ--এরূপ 
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ব্যুংপতি স্বীকৃত হইলে অর্থাপতিশবাদ্বারা এক প্রকার প্রমাণ বোধিত বা 

জ্বাপিত হয়। এখানে আপত্তি শব্দের অর্থ__কল্পনা। দেবদত্ত নামক ব্যক্তির 

রোগশুস্ত কায়িকস্ুলত! আছে। সুস্থ দেবদত্ত পীনতনু অথচ সবিশেষ 
যথার্থ অনুসন্ধানে জানা শিয়াছে যে দেবদতত দিবসে ভোজন 
করে না। “পীনোদেবদতো! দিবা না ভুঙুক্তে” এই বিষয় যদি নিজে প্রত্যক্ষ 
কর] যায় বা আপগুজনের নিকট হইতে অবগত হওয়া যায় ; তাহা হইলে 

সেব্যকি দেবদত্তশরীরের পীনত্বের উপপত্তির জন্য রাত্রিভোজন কল্পন। 

করিবে । এই রাত্রিভোজন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বার! প্রমাণিত হয় না । কিন্ত 

অর্থাপত্তি দ্বার! প্রমাণিত হয় । অতএব অর্থাপত্তি নামক পঞ্চম প্রমাণ স্বীকার 

করিতে হইবে । রাত্তিভোজন পীনত্বের উপপাদক এবং পীনত্ব উপপাদ্য । 

উপপাদ্যের জ্ঞান করণ এবং উপপাদকের জ্ঞান ফল। যেবস্ত ব্যতীতষে বস্ত 

অনুৎপন্ন হয়, সেই বস্তু সেই বন্তর উপপাদক । রাত্রিভোজন ব্যতীত পীনত্ব 
অন্ুপপন্ন হয়, সৃতরাং রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক। যেব্যক্তি দিবসে 

ভোজন করে না, ব্াত্রিভোজনব্যতীত তাহার পীনত্ব অনুৎপন্ন হয় বলিয়। 

ব্রাত্রিভোজন পীনত্বের উপপাদক হয়। দিবাভোজনহীন দেবদত্তের পীনত্বের 

জ্ঞান অর্থাপত্ি প্রমাণ। -রাত্রিভোজনের জ্ঞান প্রমা। এতাদ্বশ বিজাতীয় প্রমা 

প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। কারণ রাত্রিভোজনের সহিত 

প্রমাপকারী অপর ব্যক্তির চক্ষুরিন্দ্িয়সন্নিকর্ষ হয় না। রাত্রিভোজন ব্যাপ্য 

হেতৃতে পক্ষধর্্মতা জ্ঞানরূপ পরামর্শের অবিদ্যমানকালে উৎপন্ন এতাদ্বশ 

বিজাতীয় প্রমা অনুমিতি বলিয়া! পরিগণিত হয় না। সাদৃশজ্ঞানের ও অতি- 

দেশবাক্যস্তির বিরহকালে উৎপন্ন তাদবশ বিজাতীয় প্রম] উপমিতি বলিয়াও 

গণ্য হয় না। “পীনোদেবদত্তে! দিব! ন ভুঙ.ক্তে” এইবাক্যে রাজ্িভোজন- 

বোধক পদের অভাব থাকায় তাদৃশ প্রম। শান্ববোধ বলিয়াও স্বীকৃত হ্য়'ন1। 

বহুকাল যাবৎ রাত্রিভোজনই বহুদিন যাবং দিবসে অভুক্ত দেবদত্তের উপপাদক 

বলিয়া তাদ্বশ রাত্রিভোঁজনেরই কল্পনা করিতে হয় এই অর্থাপত্তি প্রমাণের 
সাহায্যে । 

এখন নৈয়াক্মি্ বলিতেছেন__ব্যতিরেকব্যাপ্তিজ্ঞান অব্লম্বনে অনুমান 
প্রমাণের দ্বারাই রাত্রিভোজনজ্ঞানরূপ প্রম! উৎপন্ন হয় । অতএব অর্থাপতি 

নামে প্রমাশান্তর স্বীকারে প্রয়োজন নাই। রাত্রিভোজন কল্পনারপ প্রমা 

অনৃমিতির স্বরূপ । যেহেতু “দেবদতঃ রাত্রো ভুঙ-ক্তে দিব! অভ্ভুঞ্জানত্বে সতি 
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পীনত্বাং” ইত্যকারক অনৃমানের দ্বারাই রাত্রিভোজন কল্পনা অনুমিতিস্থরূপ 

হয়। এই অনুযানে দেবদতত পক্ষ, রাত্রিভোজন সাধ্য, দিবসভোজনাভাব- 

বিশিষপীনত্ব হেতু । “যঃ রাত্রো ন ভৃঙ্কে স দিবা অত্ুঞ্জানঃ ন পীনঃ” অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি রাত্রিভোজন করে না, সেব্যক্তি দিবসে ভোজন না করিলে পীন 

হয় না এইরূপ রাত্রিভোজনাভাবন্ধপ সাধ্যাভাবের সহিত দিবসভো জনাভাব- 

বিশিষ্ট পীনত্বাভাবের ব্যতিরেক ব্যাপ্তির জ্ঞাম দ্বারা রাত্তিভোজনের অনুমিতি 
হয়। অতএব এইভাবে পূর্বকথিত বা স্বীকৃত প্রমাণ চতুষ্টয়ের মধ্যে অনুমান 
প্রমাণের দ্বারা যদি উক্তস্থলে উপপতি হয়, তখন অভিগ্সিক্ত অর্থাপতি নামে 
প্রমাণ স্বীকার নিম্প্রয়োজন ব! নিরর্থক ॥ ১৪৪ ॥ 

অখঘিভিহিনি। আখানির্সি সনাআাল্লং কম্বল লল্যল্তী । অথাছি অল উতহ্লবর 

হালশর্মজীপ্রিলা তমীলি:হাজসান্নহান, আনিলী মৃহ্াতনত্থ সংসহবাভ্লবাতলূ, লল হালতর্থ- 

জীনিলী মৃহ্থাজল্ন অন্থিঃতঅলিলা অস্ত্রদঘল্ললিলি হ্ি:ভন' জ্কতচ্যবী হলি । লহুচঅন্ত- 

নাল বালাখ্বতান্পষ্ঘব। লখান্ি-স আতিক আহ্থিঃঘতল-াহুভন্বালসলহ- 

হঘাঘেলল মুহ্বীলল্, লঙগান্সলহবিজ্রী আমনানাযা যৃন্থবলত্রাঘ্থাহ ন্ি:অহলন্তরমিবী- 

নাবী । চৃত্র ঘীলী ইন্রহ্লী হিলা ল যুক্ত নবী হত্আাহী নীলংহস নীঅনভ্যাচ্যততরাবামাহ 

নীঅনবিত্তী হিনাীজলত্রা হাসিলীজল বিচ্র্তীবি। অধানসবঅহাংসানুলমিকতত্রান্- 

স্তরকম্পীগদি ন সদাআল্তত্্। ্িস্বান্ুঘকনব্ঞা়াতহস ইন্ুংল হ্বালাল্কব্তান্তলালু 

সত্যহাততল্। হবালহস ইন্ত ভ্ত অগগারদন্তুঘতকমাল্লহারভীত্যননভখা । ঘ্ত শচ্ভানি ল 
সলাআক্তহমূ, ভংআাঃ অস্ত ল-সাহুক্ক-হাতহ-্ভলাহন্কতননল ভি ভিত্তনন্া তিতা ভন্তভঙ্ 

ত্নান্লমতানূ। বন্গ নব ল্যাচ্যাহিন্হথ ব্ন্সান্তুদিলিইললি 1৭৬৮॥ 
কেহ কেহ অর্থাৎ কোন কোন মীমাংসক অর্থাপত্তিকে প্রমাণাস্তর বলিয়। 

স্বীকার করেন। তাহাদের আশয়--যেখানে দেবদতের শতবর্ষজীবিত্ব 

জোতিঃশান্ত্র হইতে পরিজ্ঞাত হওয়1 গিয়াছে এবং প্রত্যক্ষ দ্বারা জীবিত 

দেবদত্ের গৃহে অনুপস্থিতি অবগত হওয়া গিয়াছে। সেখানে শতবর্ষজীবী 
দেবদত্তের গৃহে অবিদ্যমানতা।, গৃহের বাহিরে বিদ্যমানত] ব্যতীত উপপন্ন বা 

সিদ্ধ হয় না বলিয়! বহিঃসত্ব অর্থাৎ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানত। কল্পনা কর! 
হয়। এইরূপ অন্যথ] অনুপপত্তিকে অর্থাপতি কহে অর্থাৎ যে পদার্থ ব্যতিরেকে 
যাহা উপপন্ন হয় না, সেই অনুপপদ্যমান পদাথ দ্বার] তাহার উপপাদক 

পদার্থের যে কল্সনারূপ জ্ঞান তাহারই নাম অর্থাপতি । এখন নৈয়ায়িকগণ 

বলেন--অর্থাপত্তির প্রয়োজন অনুমান প্রমাণ দ্বার! সিদ্ধ হয় বলিয়! উহাকে 
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আর অতিরিক্ত প্রমাণরূপে স্বীকার ইঞ্টবস্ত নহে । উহাদের আশায় এইরূপ-_ 
যেখানে জীবিত্বের সন্থিত বহিঃসত্ব ও গৃহসত্ব এই দুই এর অন্যতরের ব্যাপ্যতা 

গৃহীত হয়, অর্থাৎ জীবিত ব্যক্তি গৃহের বাহিরে থাকিবে অথবা! গৃহে থাকিবে 
ইত্যাকারক নিশ্যয়াত্মক জ্ঞান যেখানে হয়, সেখানে অন্যতরের সিদ্ধাত্মক 

অনুমিতি উৎপন্ন হইলে পর অর্থাং দেবদত্ব যখন জীবিত তখন তিনি গৃহে 
আছেন অথব! গৃহের বাহিরে আছেন এরূপ জ্ঞান হইলে পর গৃহে বিদ্যমানতার 

বাধবশতঃ গৃহের বাহিরে বিদ্যমানতা অনুমিতির বিষয় হয়। এইরূপ “পীনো 

দেবদতে। দিব! ন ভুঙ-ক্ে” স্ুল শরীর দেবদত্ত দিবা1ভাগে ভোজন করেন ন]। 

ইত্যাদিস্থলে পীনত্বের ব! স্থৌল্যের ভোজন ব্যাপ্যত! জ্ঞান হইতে ভোজনের 
অনুমিতি হইলে অর্থাত যেখানে যেখানে পীনতা পরিলক্ষিত হয়, সেইখানে 

সেইখানেই উহ! ভোজনজন্য বলিয়া অবগত হওয়া যায়। অতএব স্তুলতা 
জ্ঞান হইতে “দেবদত্ত ভোজন করেন” ইহা সিদ্ধ হইলে পর দিবাভোজনের 

বাধ হওয়ায় অর্থাং দেবদত্ যখন দিবাভেো!জন করেন না, তখন তিনি নিশ্চয়ই 

রাজ্রিভোজী এইভাবে রাত্রিভোজন সিদ্ধ হয় বা উপপন্ন হয়। 

অভাবের প্রত্যক্ষ অনুভব সিদ্ধ বলিয়া অনুপলস্ভ - অনুপলন্ধি অর্থাৎ 

উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষের অভাবও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে । কেহ কেহ অভাব 

প্রত্যক্ষের নিমিত্ত অনুপলস্ভ অর্থাং উপলব্ধির অভাবকে প্রমাণ ব্গিয়! স্বীকার 

করেন। যেমন এখানে ঘট্র উপলব্ধি ব! প্রত্যক্ষ হইতেছে না, সুতরাং ঘট নাই 
ইহা! অনুভবদিদ্ধ হইল । 

আরও অনুপলস্ত যদি অজ্ঞাত হইয়! অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ হয়, 
তাহা হইলে এ অভাবজ্ঞান জ্ঞানাকরণক বলিয়া উহার প্রত্যক্ষতব সিদ্ধ হয়। 

আর যদি অনুপলত্ত জ্ঞাত হইয়৷ কারণ হয়, তাহা! হইলে উপলভ্ভাভাবও অভাব 
পদার্থ বলিল্না এ অভাব প্রত্যক্ষের জন্য অপর অনুপলস্তের অপেক্ষা করিতে 

হইবে। এবং দ্বিতীয় অনুপলস্তও অভাব পদার্থ বলিয়া তাহার জ্ঞানের জন্য 
তৃতীয় অনুপলভ্ভের আবশ্যক । এইভাবে অনবস্থা দোষ হইয়া পড়ে । 

এইরূপ চেষ্টাও অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। কারণ সঙ্কেত গ্রাহক শবের 

স্সারকত্ববশতঃ লিপ্যধদি সমশীলত্বহেতু উহাকে শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা 
যাইতে পারে অর্থাং যেমন লিপিদর্শনে সাঙ্কেতিক শব্বাদির ল্মরণ হয়, সেইরূপ 

চেষ্ট। হইতেও চেষ্টা গ্রাহক শবের স্মরণ হয় বলিয়! চে্টাকে শব্দ প্রমাণের 

অন্তর্গভ স্বীকার করিতে হইবে । আর যেখানে চেষ্টা হইতে ব্যাপ্তি প্রভৃতির 

৪২৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকীবলী 



জ্ঞান হয়, সেখানে অনুমিতি হইবে । সুতরাং উহ! অতিরিক্ত প্রমাণ বজিয়। 
সিদ্ধ বা পরিগণিত হয় না ॥ ১৪৪ ॥ 

ভুজল্তু অনবাঈীন জাজ অজ জল্যবী। 
জঘমমজল্য ভু: ভ্াব্ সলিনু অন্িবলানূ ॥৬া 

লিহু ত্র ভুত ঈভ্ভ্তা লজ্ষালাইন আম । 
ইলা নু লতুঘাধ জসাবিঘীঘামলঘীঘহি 01৬৭ 

সুখ সমস্ত জগতেরই বা সকল ব্যক্তিরই অভিলযিত বস্ত। ধর্ম হইতে 

সুখের উৎপত্তি হয় এবং অধম্ম হইতে দুঃখের উৎপতি হয়। দুঃখ সহদয় 

ব্যকিদিগের প্রতিকূল বা অনভিলধিত বস্তভ। নির্দুঃখত্ব অর্থাং ছুঃখাঁভাব ও 

সুখের ইচ্ছা, স্বখ ও দুঃখাভাবেব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয় । ইফ্টসাধনতা জ্ঞান 

থাকিলেই কিন্তু সুখ ও দৃঃখাভাবের উপায় বিষয়ে ইচ্ছ] উৎপন্ন হয়। 

জুর্ভনিকনমলি_ ভ্তর্ তত হলি । চ্চাজ্যলসিভমিললিময: । অঙলতীজি। ঘ্র্লতিন 
জল ক্কা্য-্যাহআামান হত: । হত নিকণযলি- অথজ্ললিলি । অঘম্মংনল 

হ জ্বিন ক্কাহ্ণক্কাহঘামাত্র হুশ । সনিক্কুললিলি । ভুংজস্বানা ইল অভ্নাঁ ভনাখািল্ক- 

লমনিঘয হব্যশ্ব: 0৭৬৬ 

হ্ভালিজনঘলি-_নিত্ ভব ছলি। হছভ্ভাহি নিতিঘা-_তজিমঘিভী-ভদাজ- 
নিম্বতিতীন্ন। দত নত ভু হ:ামানহঘ্ । লস দিভ্ভাঁ সলিদন্জান ক্কাহ্তামূ। 

অল ভতল: ঘুমাখবঃ অঙম্লি | অজ হাল অনু ভলন্লিলবিচ্যব ভ ভ্বল: ঘুহমাথ হলি 

নগুজহাতাল। হুলইভ্ভোলঘীনন্ানিমযতত জতিলী5খবঃ | ভুঘাধীভ্ভাঁ সর্ঘ।হাশললা- 

স্াল জ্াত্তান্ 1৭৮) 

সুখ নিরূপণ করিতেছেন-_সুখং তু ইতি গ্রন্থদ্বার1। কাম্য শব্দের অর্থ 

অভিলাষের বিষয় । ধর্ম দ্বারা ইতি। ধর্মত্বরূপে ধর্ম সুখত্বাবচ্ছিন্নের অর্থাং 
স্বখমাত্রের প্রতি কারণ । এতাদৃশ কার্য্যকারণভাববশতঃই ধর্ম হইতে সখ উৎপন্ন 
হয়। ইহাই তাংপধ্যার্থ । ছুঃখ নিরূপণ করিতেছেন--অধর্ম দ্বারা ইতি । 

অধর্্াত্বরূপে অধর্ম ছুঃখত্বাবচ্ছিন্নের-_ছৃঃখমাত্রের প্রতি কারণ। এইব্প কাধ্য- 
কারণভাবহেতু অধর্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। ইহাই ভাবার্থ । প্রতিকূল 
ইতি। ছুঃখত্বরূপে দুঃখের জ্ঞান হইতেই দুঃখ সকল ব্যক্তির স্বাভাবিক দ্বেষের 

বিষয় হয়। ইহাই তাংপর্য্যার্থ ॥ ১৪৫ 

ইচ্ছা নিরূপণ করিতেছেন- নির্বঃখত্ব ইতি । ইচ্ছ! দুই প্রকার--ফল- 
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বিষয়িণী ও উপায়বিষয়িণী । ফল হইল সখ ও ছুংখাভাব। তাহার মধ্যে 
ফলভগান ফলেচ্ছার প্রতি কারণ। অতএব ফলেচ্ছার প্রতি ফলজ্ঞান কারণ 

বলিয়। সখ ও দৃঃখাভাবরূপ স্বতঃপুরুষার্থ সম্ভব হয়। কারণ সুখ পদার্থ কীদশ 

তাহা অবগত হওয়ার পর ত্ববৃত্িত্বরূপে উহ! আমার--ইষ্ট অর্থাং আমার 

উহ। হউক্ এরূপ যে ইহ্টসাধনতাজ্ঞান, সেই ইফ্টসাধনতাজ্জানের ইচ্ছার বিষয় 
সুখ পদার্থ হইল স্বতঃ পুরুষার্থ ইহাই পুরুষার্থের লক্ষণ। ইতরেচ্ছানধীন- 
ইচ্ছাবিষয়ত্বই পুরুষার্থত্ব ইহাই ফলিতার্থ অর্থাং যাহা! অন্য ই্ছার অনধীন যে 
ইচ্ছা, সেই ইচ্ছার বিষয়ই পুরুতার্থ। উপায়েচ্ছাস্থলে উপায়বিষয়ক ইচ্ছ। 
ফলেচ্ছাধীন হয় অর্থাং উপায় দ্বার! ফল সাধন হইবে এইজন্য উপায়েচ্ছ] হয়, 

অতএব উপায় পুরুষার্থ নহে । (03 00017. 105616 21) 0৮16০ ০? 00615 

৫69176) উপায়েচ্ছার প্রতি ইঞ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ ॥ ১৪৬ | 

ভিক্সিঘা বিলাভ্মতল-সন্ধাইল্ল্া না মনিব । 
অত্রন্ত: ক্লবিজাচ্বিছ-আামললমবিমলিন্॥$৩। 
নননৃল্লিনু্নলি: ভাব সলিনল্তিক্কা | 
হইল জু ইন্ত কজ্যলিল্লতী 0৫৬৫ 
ত্রিবানলবাততিনবিদু ই অভয জ্যাম । 
সন্থজিয্র লিন্বজিস্্ খা লীনলক্কাহচান্ 11৬২ 

কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার যে ইচ্ছ! অর্থাঁং কৃতিসাধ্য যে ক্রিয়া তদ্বিষয়িণী ইচ্ছাকে 

চিকীর্ষা বলে । কৃতিসাধ্যতা অর্থাং করিতে পারা যায় এরূপ জ্ঞান ও ইফ্ট- 
সাধনতাজ্ঞান সেই চিকীর্ধার প্রতি কারণ। অত্যন্ত অনিষ্টঈজনক জ্ঞান 

এ চিকীর্ধার প্রতিবন্ধক । কাহারও মতে অত্যন্ত অনিষ্টের অজনক জ্ঞান 

চিকীর্ধার কারণ। অনিষ্ট সাধনতাজ্ঞান বা অনিষ্টজনকতাজ্ঞান ছেষের 

কারণ। প্রষত্ব তিন প্রকার--প্রবৃতি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি বা! জীবনকারণ, 

এই কথ তাত্ত্রিকগণ বলেন ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

শ্থিষ্কী্লি। ছ্লিল্তাত্যত্রদক্ভাব্জ্তা দ্কলিঘাধ্মনিঘধিগীভন্ভা শ্থি্ীম্া। নাক 

জা ঘাছ্যার্মীরি অহ্তুধীঘান। ছ্ি্ঠী দলি ভুলিঘাষ্মলাষ়ানলিজ্যোঘনলাহ্ানত্ম 
জ্বাজমূ। অঙী্ুিতি | অলহ্ল গ্ুচত্সাহী ভলিঘাঙ্যলাঙ্বালামালালল স্থিক্কীনা ।২৬৩। 
অক্তপ্রহিলি। অভ্তশহ্ল্িচ্তঘাদনলা হাল লগ সলিঅল্নক্ষমূ। জবী নন্তুবিষ্ব-ত্বক্কাল- 

জন ন শিক্তীঘাঁ। বতঙ্ব্ত নঃ সণিঅল্নক্ক ছল । লহইত্রু্দলি। অভনভ্লিভভা- 

6২৮ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



অনঙ্কল্তস্ঘান কালির; । [জ্ন্িলব ছলি। জ্ুলিজাষ্ঘলাধ্জানাহিনলী প্রজাতহ্- 
নিচ্ভঘাঘলল্রা়ানযুল্মহ্স অভজহ্শিজজেলন্বরহ্কান নিলাথি ম্থিক্কীনাঘা নিজচতরাাতান্ 

জ্ত্যন্বিন্নল হব্সভলহভী হহীল: ] 0৭৬ হম দিহদঘলি-_ত্রিচ্ভঘাঘনবনি | হঃব্ী- 
ঘাঅতিঘযক্ক হন সি অভবতপ্ত্রিচ্ুতাখনলাহ্বাল জ্ঞাআনিঘ্র্থ: | অলহিচ্ছজালনা- 

স্বানস্ব সলিঝল্মক্ষমূ, বন লাল্বহীসন্ত হ:ব্রজলক্ক নান্ডান্থী ল : | সঘল' নিকঘযলি-- 
সন্থলিহিলি। সম্থুজি-লিশ্কজির্লীলঘীলিমহান্ গল জিথিন হত: ॥৭৬ৎ। 

চিকীর্ষ1 নিরূপণ করিতেছেন--চিকীর্যা! ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বার] । “পাক আমার 
কৃতি-_যত্ব ব৷ চেষ্টা সাধ্য হউকৃ” ইত্যাকারিক] কৃতিসাধ্যত্ব প্রকারিকা | কৃতি- 

সাধ্য বিষয়িপী ইচ্ছার নাম চিকীর্ষা । যেহেতু কৃতি-_ষত বা চেষ্টা দ্বার পাক 
সম্পন্ন করিতেছি এরূপ অনুভব হয়। অর্থাং “পাক আমার যত্ব ব1 চে সাধ্য 
হউক্” এই ইচ্ছায় পাক বিশেষত হইয়াছে এবং কৃতিসাধ্যত্ব প্রকার হইয়াছে। 

জ্কান ও বিষয়তাঁ পরস্পর সম্বন্ধ হইল নিরূপ্য-নিরূপক ভাব । জ্ঞানে প্রকার 

ও ইচ্ছায় প্রকার ইত্যাদি স্থলে সপ্তমীর অর্থ নিরূপিতত্ব, কিস্ত অধিকরণত্ব নহে। 

চিকীর্যার প্রতি কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান ও ইফসাধনতাজ্ঞান কারণ । তদ্বেত ইতি। 

অতএব অর্থাং চিকীর্যার প্রতি কৃতিসাধ্যতার বা চেষ্টাজন্যতার জ্ঞান কারণরূপে 

স্বীকৃত হওয়ায় বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতা বা চেষ্টাজন্ততা জ্ঞানের অভাব 
থাকায় চিকীর্ষা হয় না। বলবদ্ ছবি ইতি। অত্যন্ত অনিষ্টসাধনতাজ্ঞান 
অর্থাং “ইহা! হইতে ভয়ানক অনিষ্ট হইতে পারে” ইত্যাকারক বলপবান্ অনিষ্ট- 

জনকজ্ঞান চিকীর্যার প্রতিবন্ধক । এই নিমিত্ত মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনে 

অত্যন্ত অনিষ্টজনক রোগ, স্বৃত্যু প্রভৃতি হইতে পারে বলিয়া উহাতে চিকীর্ষা 
হয় না। কেহ কেহ বলেন--বলবান্ ছ্েষ চিকীর্যার প্রতিবন্ধক, অত্যন্ত 

অনিষ্টের জনক জ্ঞান চিকীর্ষার প্রতিবন্ধক নহে। তদহেতৃত্ব ইতি। অত্যন্ত 
অনিষ্টের অজনকতা জ্ঞান চিকীর্যার কারণ। [কাহারও মতে ইতি । কৃতি- 

সাধ্যত। জ্ঞানাদিবিশিষ্ট বা চেষ্টাজন্যত। জ্ঞানাদিবিশিষ$ ও অতাস্ত অনিষ্ট 

সাধনতাজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির অত্যন্ত অনিষ্$ জনকন্বজ্ঞান ব্যতীতও চিকীর্যাতে 
বিলম্ব না হওয়ায় “কাহারও” এই মতে অস্বরস প্রদপিত হইয়াছে । যদি বলবান্ 
অনিষ্টের অজনকজ্ঞান চিকীর্ষযার কারণ হইত, তান হইলে উত্তম্থলে চিকীর্ষ! 

হইত না, যেহেতু তাদ্বশ জ্ঞান সেখানে নাই । 

ছ্েষ নিরূপণ করিতেছেন--্থিষ্টসাধনতা ইতি । দুঃখের উপায় বা 

প্রযোজকবিষয়ক দ্বেষের প্রতি -বলবদ্ঘিষ্টসাধনতাজ্ঞান কারণ । বলবান্ 

গুধণনিরপণম্ ৪২৯ 



ইছ্টসাধনতার জ্ঞান দ্বেষের প্রতি প্রতিবন্ধক । অতএব নাস্তরীয়ক অর্থাং 

মধ্যবর্তী দুঃখের কারণীতবত পাকাদিতে দ্বেষ অর্থাং অপ্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় 

না। অর্থাং অন্ন-পাকাদিক্রিয়া বহি নিকটে অবস্থানাদিবশত2 র্লেশাদির 

জনক, অতএব উক্ত পাকাদিক্রিয়া দ্বেষের বিষয় হইলেও উক্ত পাকক্রিয়াজন্য 
ভাবি অন্নাি ভোজলরূপ বলবান্ ই্টবস্ত বলিয়া নাস্তরীয়ক অর্থাং পাঁক- 

ক্রিয়ার মধ্যস্থিতকালে বর্তমান ক্লেশাদি হুঃখরূপে অনুভূত বাগণ্য না হওয়ায় 
সাধারণ ব্যক্তি পাকক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হন। প্রষত্ব নিরূপণ করিতেছেন-_ 

প্রকৃতি ইতি । প্রবৃত্তি, নিবৃর্তি ও জীবনযোনি বা জীবনকারণ যত্বু-(৮121 

6107) (যে যত্বদ্বার] শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হয় তাহাকে জীবনযোনি 

বলে) ভেদে প্রত্ত তিন প্রকার ॥ ১৪৭-১৪৯ ॥ 

হত সমলঙ্গবিভ্ঘ বাল্লিন: দব্হিহবদূ। 
লিল্গীমা্তবিলাচ্ঘ-আাঘলংনলবিহবঘা 1৫২০1 
নাহালভ্য লা্নঘাঁ সন্বলী জনন মনিব । 
লিনুলিজ্ভ সন ৪ আন দ্রিছানলবাঘিঘ: 1২৫। 
ঘলী জীননযীলিজু জত্বানীল্িসী মনিব 
হাবীই সাআলক্্াই ল্গাহগ অন্সন্গীলিললূ ॥1৭২। 

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি ও জীবনযোনি যত্বভেদে প্রযত্ব তিন প্রকার। এই কথা 

তান্ত্রিকগণ বলিয়! থাকেন। চিকীর্যা, কৃতিসাধ্যত জ্ঞান অর্থাং ইহা আমর 

চেষ্টা বা যত্বু সাধ্য এরূপ জ্ঞান, ইহ্টসাধনত1 অর্থাং ইহা দ্বারা আমার 

অভিলধিত বস্ত সাধন হইতে পারে এরূপ জ্ঞানও উপাদানকারণের-_সমবাক়্ি- 

কারণের প্রত্যক্ষ ইহার? প্রবৃত্তির প্রতি জনক । নিবৃত্তির প্রতি দ্বেষ ও ছ্িষ্ট- 

সাধনতাজ্ঞান কারখ। জীবনযোনি যত সর্ববদ। অতীন্ভ্রিয় অর্থাৎ বাহ্োক্দ্রিয়- 

সমূহের প্রত্যক্ষ যোগ্য বস্ত নহে এবং উহ শরীরে স্থাস প্রস্বাসরূপ প্রাণসঞ্চারের 
কারণ বলিয়া! কীন্তিত। 75101085118], 01 7105 61016 69 90863117116 

[1000218 15501800. 

যদি করিবার ইচ্ছণ থাকে এবং “ইহা! করিতে পারা যায় ও ইহা! করিলে 

অভিলযিত বন্ত লাভ হইবে” এনপ জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে সাধারণ ব্যক্তি 

কার্যে প্রবৃত হয়, অন্থণ প্রবৃত হয় না| এইজপ্য চিকীর্যাদি পদার্থসমৃহ প্রনৃত্ির 
প্রাতি কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে । যে বিষয়ে ছেষ থাকে, এবং “এই 
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পদার্থট অনিষ্টের জনক” এরূপ জ্ঞান থাকে, সেই বিষয় বা পদার্থ হইতে সাধারণ 

ব্যক্তি নিবৃত্ত হয় । এইজন্য নিবৃত্তির প্রতি দ্েষ ও দ্বিষ্টসাধনতাজ্ঞাঁন কারণ বলিয়। 

স্বীকৃত হইয়াছে । শরীরের শ্বাস-প্রশ্বাসরূপ প্রাণসঞ্চারের কারণ বলিয়! তৃতীয় 

যত্ত জটবনের যোনি অর্থাৎ কারণ এই কথা বলা হইয়াছে ॥ ১৫০-১৫২। 
স্মিক্গীষ্থলি। নগুজিণ্দৃপ্জালননীজলাহী নতব্রহলিচ্ভাবুদ্ঘন্ঘিতন ন্িক্ীনপাত্রাল 

সন্তনিহিলিমান: | ভ্কুলি-আাঘ্যলাস্ধানাহিনহু অন্তনহুনিচ্ভানত্ুৰস্ণিংঅহ্বাললণি ভনলল্সা- 

দ্্যন্সলিংন্কা্টঘাম্ সন্ধ্লী কাহআলিদি শর্ত । ল্কাহ্ঘলাহ্বাল সলীক্ষলিলিযুহম: | 

নখান্ি হাল [স্বালিল ] সন্তী অললীঘাযা লিক্জীর্থালিহিত্' লানহিলনব্ি। জাম 

ক্লিবাঞ্যলাহ্বালভাছঘা, হুক্ভাঘাঃ ভন্বগক্কাহ-সঙ্কাংক্র্থী-আা্যতশরনিঘলান । নিিক্জীরা সি 

ক্তলিআাধ্মত্ সকাহ্জীচভ্ভা। লগ ভুলিআাগ্বত্র সক্কাব্মনূসঙ্ধাক স্বাল স্বিলীমাঁষা, 

নহুলাহা তব সন্তী ইত্ত:। (ল্সাঘনল ভৃম্ঘলি ) ল তু ইচ্ভবাঘললাঙ্বানল লক ইন, 
কঅবাছইডদি স্পল্ালযলাহী সন্তান: । লন্ত ভুতআাধ্মলাস্বান সলিনল্পক্ষদিলি 

নলল। লহঘান্বাদহ্ায়া ভুলিবাগ্যলাহ্বীনজজ পগ্ুতান্। ল ন্ব লঘীহমি ই্ন্ুতনূ, 

বীহত্ান। লন লল্লবীতণি [ত্তজ্জ লযাঘিকলবগদি ] লগ্ুনিঘ-রঁদুক্জাললীতন নত্ত- 

শ্র্ুল ন্ব সন্বত্যানলি: কাহ্যলাহ্বানব্স অততাহিনি স্বননল। ভলনহ সনর্লাল-ুষন্বঘহ, 
ভন্রশ্িহীনঘাত্রলাসলিবল্ঘালজল্ত ক্তাত্যলা স্লালহ্য সনর্লকততালু | কাকী হি ঘাক্ষযাথাহী 
ল্জামলাক্শ্রনিহীম্ঘামূ, আস্গ জত্রনহ সলর্দকবুহমনত । ললহন্ন অরক্তশহুনিচ্ভালকুলন্নি- 

কাজত-াননলাস্বানন জ্কাঙ্পাক্মালনূ, ললহল সন্লিঃ। লৃমহন্ন শীজল ল মর্জি, 

লহানী' জানললাযা: তুহণবিহীমতত্্রাপালানু। লিতী ম্ব হান্নাহিক ভুত নিহীমগআনূ, 
বল হন্বাহ্হানার্থীলন্কলিঘা্নলাহ্ালান লপসন্বলি: | লু অহুরহাা ভাঘঈল অক্শ্রভূ- 
লিচভানবুল্মীচ্ঘাঘললা-নিনসন্ষ-ক্কাত্ণলাহ্বালহলনতর ইন্তুত্লভ্ত, নবশহুলিচত্ালন্ত- 

ন্রিমতরত্ব হুচ্ভীনুঅজিলাল্নহীযকন্থ'ব্বাছিকত্ত ব্বাজলন্ক্ অতত্রহ্ল মতিন ব্:ভ্াঅলন্কত্ 
বলিনীলন । হচ্ঝোম্বনব-স্ধলি-ঘাগমহন্ববীন্ত বনজ শ্বান্তুনহানযংতানু, ভাঘযতজ-াঘল- 

ই্রধীনিবীন্সিতান। অনিভুত্স ছি ভ্রাজ্মতত বিজ্তব্যন্ম ভাঘলতনমূ। লন্ঈক্ষনক্ঈলল্কা 
বিভ্রদবিত্তস্ব হ্মাযবী, লহ্দান জ্ভাজনীহান্লর্থ হাল ছলি। লীন | ভাঘবন অক্ততহু- 

নিচ্ভানন্ুজন্থীচ্তবা নত অলি ভুনিজাজ্ঘলাহ়্ালংস বল ইন্তুত্রান্। ন ম্ব ভাচযবজ- 

অ্বাঘনন্সীশ্রিতীঘ:, অনা হান্সিন্ ভ্বাধ্সতত্র-ঘাঘনতলরনীতপরিবীঘাইক্হা ভাঞ্মতত্র-জামল- 

জ্রধীহন্ ম্বানানু। লত্বীলাভ্তু নঈহ ভ্ুলিবাধ্ঘমিলি জ্লান ল সক্ষম, অলাববী হজ 
স্বান্তুনহালযতলানু) ছি যাহোক ততঃ স্কুজিঘাচষ অহ্ত্ভ, লাহ্ছাব্ হঅঘ্য সি- 
তলম্মায লঙ্গ দত, উনীহ্নক্কালহ্জ লনুত্বাণলন্রা স্লালললহবত্তৃতক্কহজনন: ঘাক্ক: ভ্ছুলি- 

গুপনিরূপণম্ ৪৩১ 



ভ্রা€যব্াহোহন্াহলিলি দলিঘল্ঘাথ থাক ঢল ছত্যান্তু; । লল্ন। ভকজ্ঘিলক 
ভিজ্গাহি-সন্ুলী বাঁনন জ্ঞানীক্হাহিলা অচমীবাহী দ্য বহ্সাতানূ। হুহল্ত্য মীচ্মদ্-_ 
ইহানীল্অনঙ্তবাদনংজাহি জ্বার্ন দজনজ্ঞল্। উন লালিতীন্বহাডী ম্বাভতঙ। ন সম্থলি:, 

লহানী' কৃলিভাজ্মতআহ্মালাব্। হন ভৃলহন্ব পীঅনি ল চতর্তণী, লহ্ার্নীলিজ্ছঘাঘনততা- 
হানালু। সম্ভব দ্ঘ হীঘহূধিলম্থিলী শ্রিমাবিঅহাী, মহানী' অভন্বভ্লিচ্ভালত্ুঘল্ঘিত- 

স্বানান্। নল ম্বাব্তিজ্ঞবআনকঘাঘনলশ্হাসুতনাহি-সনূতী কর্ণ বশর নিচ্ভানত্তুক্থিতত্র- 

বুজিলহচ্কঘাঘলতস্বালাহিলি নাক্তল্। তভকণ্-হামাহ্না লব্কলাঘললার্থী-লিহী- 
ঘালানু। গুচ্জযহী তত হুলিঘাধ্মলাঙ্বানাধালরান্ন শ্িক্কীঘাঁ-সনূতী, হ্লিন্ত্ু ছচ্ছুঘা ঘললা- 

স্লানাবিভানালম্। ভলিষন্ঘ সত্তিকণা অীঘ্যা। তীন জীলনযালিঘক্লভার সাঘা- 
ঘস্তক্-অত্বাই ল সন্ধলি: | হতত্থ সনক্কতন্বানুতীম্াহ লিইত্দীচ্ছুত্াম্নতত্রাহিক্তনীম্রা্থ: | 

ইব্ঘত্ব শিগ্বীজি্লা মন হুতাহী ঘল দত ন স.ঘবী, লখাঘি ভরা: দত জ্ঞয়নী। লত্ত 
অস্থহঃ অধ্যান্ুঘাধীিতযাকী ছচ্তান্ুন্ঘনী: সনৃদি: কশ্রদ। ন ভ্থাশ্ত্রা হি লক্কাতীক্কাহি- 
সংযত্রাবালান্ী মা দ্বতলিলি শ্রাষমূ। বখাকনি জ্কাঘক্ লিকঘক্মন্থালাঘতঃ, 
স্তাননাধান ন্থাক্ডাআনতীহত্ম । হৃতখত্্ অলস ছতস.লি অন্গাশববাহুমাসলিলিন্লন | 

সহ্তঙ্গাজ্াহী লিল্যংন-নদিভিন্ধতত্রপীবিবি অহ্তীগ্গান্ ভ্ভাম্যতত-ল লিতিক্কতজঘী হিন্ব 
নিতঘজ-দ্ধানঘতরযীতঘি অন্িবীঘানূ। ল ন্্ চ্কাললানানওদ্কাৎতআনলি:, লিঙ্ষানবান- 

ঘাতাহাতিন্ব কাললা-অক্সালভবীন জকঘলান্। লত্তু হী ছিরল্চার্শবাহ্থীনান সনুজিহিলি 
অ়ল্লি, হচ্ঝাঘনত্রলনিষ্বায লীহহোন্কাহ্ালাস্বাল-অহুল' আদি সন্ণহত্রনান। 
যহ্যঘি জ্তাদূতনন দ্ুলিলি, হি ল, কাললাসান5ল্ছাহআনদী্নীজ্ঘানু। জ্কাননান্কঘন 
হশ্রাথনাহিক ভতনীন হাগ্গিঅলল্যাতানূ জ্শুঢ্লাম, অল্যথা সনূতযন্তুঘঘতী: | বীলান্তুন- 

ঘি সত্মনাযহ্সাল্মী দল্মল্বী । 
যখাছি-_“ছায বছিত্দাছীত স্তুতি সন্মহাি। 

অন্তুত্যন্সি লা ন্যাল্য সংমতাযহ্স দল্বী ॥, 
হল “লয্যানতুঘানব ই তত অত হান লললা:। 

লিছুলঘাদাভবী আলিতি লগ্কাতীক্ষনলানঘমূ ॥ 

হবম্__ “হাব: সাজ" দিবৃষ্য: সীরিনালহনূ.॥৮ 
লি সীক্যাতমবাঈন কতনভন্ত্র। লন ন্ব ছিনৃদীলিঃ খত ভ্নঘিক্ষআতাহিলি 

জাভ্মমূ। যাযাাআাহামিত ইহযব্ব্ন ফভতলকতহ্য জি জ্জ্ঘনানূ। জল- 

হ্হীক্ম্-হাল্জাহুহীলদধদন্্ভাননীবীতত্ুব্লণা হলি | দিনৃঘাঁ সক তু হত 
হবথাহিন্্ত, যান ট্নিংয-ননিজিক্কান্তভালজ্র আানাল্মল; হনাজনদ্দতানু। ঘজ্ভানৃতখি' 

৪৩২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবঙ্গী 



সম্ভজিহন্ন ল ভ্ননলি, লগ্কি লন শভন্:হ্ালাততল ভঘল: ভুতমাগ্র:, ল আা লনৃভাঘলমূ। 
সত্যন্রানান্ুত্নী ক্ষ সম্ভিহিলি শন । হত -অখ্া হি নিহত নতি হঘযতাঘামান- 

বিলি লহ্লান লহুলাম: | হত সহঘনাযামাপ্রহন অত ভুংহ্সাঘলান্রভত লহনান 

নহুলাশ্র হলি আবাহীলঘাঘাহ্আকাহঘালাঘা ভ্ু:ব্রসাবালাল সংঘণি গলন্নংালু। ঘৃত্রীত 
সাঘহিনলতজাদি স্ব্সাবলালই্ত্ুলমিলি। লন্তুল কুল অহাধবিযেল লি কক 

নলখালিনিস:, ইচ্চুজাঘলহলাধান্রহ্য ক্কলিঘা্নতআাবাত্রহস নন মীঘ্ববিত্তুহাবযংআাহ্লি 

শ্ব-ল। লগ লাঘাহিচ্তবাঘনত্ত দ্কলিআাধ্যত্নত্ব ল নিষ্নপ্র:, ছ্ষিন্ত অভ্তনহ্লিচভা- 
ল্ুনশ্ঘিক্নান লহ্নানহন্ব ললা মীগ্ঘবী । অনা অ্তনহুলিচ্ালন্তৰ ্ঘিতন তরি হাচ্ইচর- 

অাঘলহন অলি ্ুলিজাধ্ঘত্ত নিষ্যশ্', ল্লাত্হ্ন লা ম্রীষ্ঘলালী শ্রিহাজ্ঞালালী 

শিহীছমতলি নিহীনতা-লাউ শ্রিাযলি | লন্তু হনিলালিন্বহন্ অজবীহ্ান্ী কথ অন্তত্- 

নিচালনুজল্শিংঅনরঃ) হইল লহতাতুকুক্তভ্সানাংডেয হ্িানল লহুকধলানলংনানু। ল 

ন্ব শ্রণ্ন্বান্। শিএথ ছুঁলি না্যূ। অজিন্বাই পাযহিন্বজীঘইৃহানু | লন্য লহঘোত্ু- 

ন্ুভজ্যানাহলাপ অহি ভিঘা, লহা ব্কৃবান্কাহফ্য ভুঘকত্ হন্য ভ্িজাক্কততাঘভিবাভিভলাম- 

অহাতাজল্ন নহতী আহলন্রঘংনাণভিহ্নলি লাভঘমূ | লহজীহহসন্গতবহযাণি শিহীন্রতাতল্রাল। 

অ-্ষীহ্হণক্র-হিলন।হান্ব-ভুলনান্কাতাভয তু আান্মলিক সাযহ্বিউীলিলিনন । হ্যলপ্রাহতায 

অন্চ্ঞাররাহকবলিন লিহীম্বালু। অলহ্তর ্ষাহীলংআন্মত' ভুলহানঘুজাইহ্দি ল হ্থিভাতত্রমূ। 

নন্ব বাহা-্লহঘহইন ছি ছিব, হমনভ্ত্ত ন খা, ক্ষিল্তু লঅল্যানৃত্নলিলি ভ্রা্যমূ। 

স্বতববাঘাবন ল্লান্তাটী লঘান।ক্ষঘহজ্তা স্ববি ছ্িভাকত্রালানউ:। জঁঘ্ভিনু ত্তু ইবন ছা 
দত নত্ু নহতামু। বীল হরীলজল্য ব্তত্তবাঘালাহিজনা হ্িলা অলিন্নাহনহাখব্নভ্ন নব 

নাঘসলক্ত্রনূ । অন: হবনভ্য বঘবনানূ নানাজলঙ্ষবন$নি অক্সিলনাণ সলিঅন্ঘাঘ ঘল্লী 

ন তর্ণন্ল হজ্ান্ত্ঃ। আন্বাম্মভিন্তু আমালিদাহী নি্যঘ: | দাক্ষ স্তুঃঘাঁ হত্াহী 
আম্বাহিজধক্ভানান্বিতত্রতিভিভ.লাসহইন্ভালাম্বিতন, ভাঘনান্। হ্তস্ব হলাক্াদী 
যজবযাহী যাবা: হনাক্যানন্কলিভাখ্যলঘা আমচত হত্যশ: । ললহন্নাঘীজ্ছেনিনিচ্- 

ব্বাঘনবআবিক্ষমন্তনাষ সল্বি। ভ্বতজমহাাী লহুনামা সনর্লবী। যক্ত্ত বই 
ঘীযঈযতর্থ লাঙ্তুবি, ল সলি “লিঘিইল বালভবার্ম হুল ঈস.লিঙ্লাতঘি পথীশী নালমূ।' ন 
স্ব জনতা তাক, কঘিতক্কতাহাহিনিব্হাঘভ্থল্ন জুল ভলহ্আাহখত্র সলীযলালকলালু। 

আঅল্মণ্া কন্ব্লীনালচ্য ক্ন্'কত্াথল্ট: | অঈন জজু'জ্নব্আলব্বীলি শহ, ইডি 

“ভল্বাঘি অহ্বিং ল্রজ্নাহি”্আহিক্ষনূ'ভনহআমভতরীন । হ্ত্র “দলিনজ্জল্লং শ্না 

স.লিহলঘা শ্রি্মীল” হত্সনি হচ্তল্মমূ । “হনযম্নূইন্ অহাতানূ, বী আীলভ্ত্রঘা ভা । 

ছাল্রাহিঙ্গহমিণয্ণঞ্ঘা; জ্লন্াহীওভয ল ক্কাৎকা:” ॥ হলি তত অহ্ভ্য ভ্তনিনালদ্। নন্ব 
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নীগবত্ নাহিঘক্লতাহ্সানাভ্য ভ্যাহিজি 'শ্রাছমমূ। লিহ্বধ্তল নিশ্বীঘংরানূ। 

অল্রত্ত ঘুচ্ছঘা্জ্য মনাহিঅলললরান্ধ কণিভাইহণি জন্" শ্রহুভ্য । কত্ত অগানা- 

ঈ্রালিততকন অহঘলাতাকনালু ভুলহাঁ অন্জল্্ভ্য হহভ্যালিজব্রলিলি জধীঘ: ২২০) 

ভনাভানভ্বীলি । অদ্বাহানভম ভদলাধিক্াহজাভ্ঘাঞ্যহ্থা' দত্যহা' মনৃত্লী ক্জাআামিলি । 

লিগ্বলিহিলি - প্রিচ্ঞবাঘললাহ্বালহ্য লিন্তুর্নি দলিঅলঙ্ঞততরনল্ম-হসলিইক্কাঞ্ঘানঅগ্রাহিতি- 

লিলিলাত: ২৬২ যতন হুলি। আব্রলঘীলিযলী যানজীপ্রনলন্ত্লর্দ বি, অ ন্্ান্ীলিিযঃ | 

নস সলাআলান্ব-_হাবীহ হলি । সাআজস্থাী ছি অথিঙ্কম্নাঘ্াহি: সযলাগ্অ: | হৃতশখস্ 

সাতঅত্বাহভ্য অন্তর সজলবাধ্যকত্রান্ুলালানু সঅহাদঘলনাঘান্বালীল্ছিঅঘলবিভিঃ। 

অ ঘন আনলযীলিঘল: ॥২২২॥ 

চিকীর্া ইতি। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনা'দিতে অত্যন্ত অনিষ্ট 
কারণতা আছে বলিয়। চিকীর্যার অভাবহেতু প্রবৃত্তি হয় না। ইহাই ভাবার্থ। 

কৃতিসাধ্যতা জ্ঞানাদির মত বলবান্ অনিষ্ট রোগ, মৃত্যু প্রভৃতির অজনকত্বজ্ঞানও 

স্বতন্ত্র অন্বয় এবং ব্যতিরেকব্যাপ্তি দ্বার প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হ্য়। স্বতন্ত্র অন্বয় 

ব্যতিরেক পদার্থ এইবপ--তৎসত্বে ততসত্বা, তদসত্ব্বে তদসত্ব। অর্থাৎ বলবদনিষ- 

জনকতৃজ্ঞান থাকিলে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয় আর উক্ত জ্ঞান না থাকিলে প্রবৃত্তি 

উৎপন্ন হয় না। এই কথা কেহ কেহ বলেন। গুরু প্রভাকরদিগের মতে-_ 

কাধ্যতাজ্ঞান অর্থাংকৃতিসাধ্যতাজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ। তাহা এইরূপ- প্রবৃত্তি 

উৎপাদনে কাধ্যতাজ্ঞানের চিকীর্ষ ব্যতীত অন্য কোন পদার্থ অপেক্ষিত নাই 

অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান রব কাধ্যতাজ্ঞান চিকীর্ষাকে অপেক্ষা করিয়া বা.দ্বার 

করিয়। প্রবৃত্তির প্রতি কারণ হয় । সেই চিকীর্ষ৷ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 

হয়, যেহেতু ইচ্ছ। স্বপ্রকার--প্রকীরকজ্ঞানসাধ্য (জন্য ) এইরূপ নিয়ম আছে। 

স্বপদের দ্বার! ইচ্ছ! গৃহীত হয়, ইচ্ছার প্রকার কৃতিসাধ্যত্ব, ততপ্রকারক অর্থাৎ 

কৃতিসাধ্যতাপ্রকারকজ্ঞান চিকীর্ষাতে আছে । কৃতিসাধ্যত্বপ্রকারক ইচ্ছার নাম 

চিকীর্ষ।। সেই ইচ্ছাংশে কৃতিসাধ্ত্ব প্রকার আছে। অতএব তংপ্রকারক 

অর্থাং কৃতিসাধ্যত্ব-প্রকারক জ্ঞান যে ইচ্ছা ব! চিকীর্য! সেই চিকীর্ার প্রতি 
কৃতিসাধ্যত্বজ্ঞান সাক্ষাদ্ সম্বদ্ধে ও উক্ত জ্ঞান চিকীর্ষাদ্বারা (পরস্পর সম্ন্ধে ) 

প্রবৃতির প্রতি কারণ হয়। নৈয়ায়িকেরা বলেন- ইফ্টসাধনতাজ্ঞান প্রবৃতির 
প্রতি কারণ।: এই নৈয়াস়্িক মত খণ্ডন করিতেছেন--ননু ইত্যাদিগ্রস্থ দ্বার] । 

কিন্তু ইইসাধনতার জ্বান প্রবৃত্তির প্রতি কারণ নহে। প্রবৃতির প্রতি ই্ট- 
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সাধনতার জ্ঞান কারণরূপে স্বীকৃত হইলে কৃতির ব1 চেষ্টার অসাধ্য চন্দ্রমগুলের 

আহরণাদিতে প্রবৃত্তির আপতি হয় । যদি বল কৃতির অসাধ্যত! জ্ঞান প্রবৃত্তির 

প্রতিবন্ধক। একথা বলিতে পার না। যেহেতু কৃতির অসাধ্যতাজ্ঞান 

প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকরূপে স্বীক্কৃত হইলে প্রতিবন্ধকাভাব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যতা 

জ্ঞানাভাবের প্রবৃত্তির প্রতি কারণত্বাপত্তি। কিন্তু তদপেক্ষা কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের 

কারণত্ স্বীকারে লাঘব হয় বলিয়। কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান প্রবৃতির প্রতি কারণ 

বলিয়। স্বীকৃত হয়। যদি বল তাদৃশ প্রতিবন্কাভাব ও কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 

এই উভয়ই কারণ হউকৃ। এরূপ কথাও বলা যায় না। যেহেতু গৌরব দোষ 

হয় । 

নৈয়ায়িকের আশঙ্কা যদি প্রবৃত্তির প্রতি কৃতিসাধাতাজ্ঞানের কারণতা 

স্বীকার করা যায়, তাহ] হইলে তোমার মতে মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্নের 

ভোজনে এব* ৯চত্যবন্দনে অর্থাৎ পথের পাশ্বস্থিত বৃক্ষপূজনে প্রবৃত্তির আপত্তি 

হয়। যেহেতু সেখানে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান আছে। এপ আশঙ্কা! করিতে 

পারা যায় না। কাবণ প্রবৃত্তির প্রতি কেবল কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান কারণ 

নহে, কিন্তু স্ববিশেষণবত্বা প্রতিসন্ধীনজন্য কার্যত জ্ঞানই প্রবর্তক । অর্থাং 

এখানে স্বপদের ছারা প্রবর্তমান পুকষ গৃহীত হইবে, কাম্যকর্ম পাঁক 

যাগাদিতে পুরুষ বিষয়ে কামনা করিয়। কর্মে প্রবৃত্ত হন। অতএব 

কামনা পুরুষের বিশেষণ, প্রতিসন্ধান শব্দের অর্থ জ্ঞান প্রবর্তমান পুরুষের 
বিশেষণীভূত কামনা জ্ঞানজন্য যে কাধ্যতা জ্ঞান তাহাই প্রবর্তক । পুকষের 

বিষয় স্বর্গাদি ফল, তাহার সাধন পাকযাগাদি, অতএব সেই বিশেষণ” বত্ব অর্থাৎ 

কামনা স্ববিষয়সাধনত্বসন্বন্ধে পাক যাগাদিতে থাকে, এ বিশেষণবত্ৃজ্ঞানজন্য 

যে কাধ্যতাজ্ঞান তাহাই কার্যের প্রবর্তক । “পাক যাগাদি আমার কৃতিসাধ্য” 

যেহেতু “উহ! আমার কৃতি বা চেষ্টা ব্যতীত হয় না ও আমার ই্টসাধন” 

এরূপ অনুমান কর হয় । এই অনুমানে কৃতিসাধ্যের জ্ঞান, হেতুর ঘটকীভূত 
স্ববিশেষণবত্ব অর্থাৎ ই্টসাধনতাজ্ঞানজন্য হুইয়াছে। অতএব এখানে 

স্ববিশেষণবত্বাজ্ঞানজন্যকাধ্যতাঙ্ঞখান থাকায় প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। মধু 

ও বিষ মিশ্রিত অন্নভোজনস্থলে তাদৃশ অন্নভেভ্বন পুরুষেন্প ইউ নহে বলিয়া 

তদ্বিযয়ক কামনা পুরুষের বিশেষণ হয় না। অতএব দ্ববিশেষণবত্াজ্ঞানজন্য- 
কার্যতাজ্ঞান ন। থাকায় প্রবৃত্তির উদয় হয় না । এখন আশঙ্কার বিষয় এই যে 

মধু-অংশে এবং অন্নাংশে ই্টসাধনতাজ্ঞান আছে, অতএব প্রবৃত্ির উৎপত্তি 

গুণনিরূপপম্ ৪৩৫ 



হইতে পারে। এইছন্থা গ্রন্থকার বলিতেছেন-_স্ববিশেষণবত্বা-প্রতিসন্ধানাংশে 
বলবদনিষ্টাননুব স্ধিত্ববিষয় কত্ববিশেষণরূপে সন্নিবিষ্$ করিতে হইবে । 

গুরুমতে কাম্য ও নিত্য এই উভয়বিধ কর্মস্থলে প্রবৃতির প্রতি বলবদ- 

নিষ্টাননুবন্ধীষ্টসাধনত1 ও নিত্য কর্মস্থলে শৌচাদি এই উভয়ের অন্তর ষে 
লিঙ্গ, তাহার প্রতিসন্ধান-জ্ঞানজন্যকাধ্যতাজ্ঞান প্রবর্তক, এইরূপ কাধ্য- 

কারণভাব বলিতে হইবে । অতএব উহ1 অপেক্ষা বলবদনিষ্টাননুবন্ধীষ্ট- 

সাঁধনত্ব-সমানাধিকরণকৃতিপাধত্বজ্ঞানের নৈয়ায়িক কথিত কারণতার লাঘব 
আছে। পূর্বেবা্ত সবিশেষণবন্থা-জ্ঞান-জন্য-কাধ্যতাজ্ঞানেরই প্রবর্তকত্ব স্বীকার 

কর যায় । যেহেতু কাম্য পাকযাগাদিস্থলে কামন। “স্ব” এর অর্থাৎ প্রবর্তমান 

পুরুষের বিশেষণ অর্থাং স্বাভিলধিত ধর্ম-_“কাম্য-যাগাদিস্থলে কামনাবং 

পুরুষ-কর্তব্যোযাগঃ” এরূপ অর্থ বোধিত হয় বলিয়া কামনা হইল পুরুষের 
বিশেষণ । তাহার পর বলবান্ অনিষ্টের অজনক কাম্যের সাধনতাজ্ঞান হইতে 

কাধ্যতাজ্ঞান উংপন্ন হয়, তাহার পর প্রবৃত্তির উৎপত্তি হয়। তৃপ্ত ব্যক্তি 

ভোজনে প্রবৃত হয় না। কারণ সেখানে পুরুষ তৃপ্তিকাম নহে বলিয়া কামন! 

পুরুষের বিশেষণ হয় নাই। এবং “ভোজন আমার কৃতিসাধ্য, যেহেতু উহ 

আমার কৃতি ব1 চেষ্টা ব্যতীত হয় না” এবং “উহা! আমার ইফ্টসাধন* এরূপ 
অনুমান হয় না। 

নিত্যকর্থস্থলে শৌচাদি পুরুষের বিশেষণ-_“নিত্যসন্ধ্যার্চনাদি আমার 
কৃতিসাধ্য, যেহেতু আমি ব্রাঙ্ণ ও আমার তং তৎকালীন শান্ত্রবিহিত শৌচ 
আছে” এরূপ অনুমান হয়। এই নিমিত্ত শোৌচাদিজ্ঞানজন্ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান 
হইতে সেখানে নিত্যকর্মে প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। আশঙ্কা “যদি বল বলবান্ 

অনিষ্টের অঞ্জনক ইফ্টপাধনতাজ্ঞ।নজশ্য কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানাপেক্ষ! লাঘববশতঃ 

বলবান্ অনিষ্টের অজনক ইফসাধনতাবিষয়ক কাধ্যতাজ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি 

কারণত্বাপতি, নিয়মাদিঘটিত জন্তত্বাপেক্ষা! বিষয়ত্বের লাঘব আছে। নাস্তরীয়ক 

শকের অর্থ__মধ্যবর্তী, কোন ইফটবস্ত সাধন করিতে হইলে সেই সাধনকালীন 
ফল লাভের পুর্বববর্তী দুঃখসমূহ ইঞ্টোংপতিসাধ্য নাস্তরীয়ক দুঃখ বলিয়! কথিত 

হয় যেমন পাকাদিখুঁলে অগ্নি প্রত্লন ও কাষ্ঠাদির আহরণ, ঘট্টন, অবতরণাদি 
জন্য ছুঃখসমৃহ । বঙ্গবান্ অনিষ্টের অননুবদ্ধিত্ব শব্দের অর্থ_ইষ্টোংপত্তির 
নাস্তরীয়ক দুঃখ অপেক্ষা! অধিক দুঃখের অঞ্জনকত্ব, অথব1 বলবদ্ দ্বেষবিষয়ক 

দুঃখের অজনকত্ব |, এরূপ নৈয়ার্িকের আশঙ্কায় প্রভাকরের উতর-_ এরূপ 

৪৩৬ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



বল! যায় না। যেহেতু ইউসাধনতার ও কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান এককালে উৎপন্ন 
হয় না। কারণ এঁ উভয়জ্ঞানের পরস্পরবিরোধ আছে, যেহেতু অস্সি্ধ বস্তুই 
সাধ্য হয় এবং প্রসিদ্ধ বস্ত সাধন হয় । যেহেতু এক ব্যক্তির একটি পদার্থের 
এককালে সিদ্ধ ও অসিদ্ধ বলিয়া! বোধ তইতে পারে ন!'। সেইহেতু কালভেদে 

উভয়ের জ্ঞান হয়। অর্থাং আশঙ্কিত নৈয়ায়িক মতকে প্রভাকার খণ্ডন 

করিতেছেন-__-“ইফসাধনত্বও কৃতিসাধ্যত্বের যুগপদ্ জ্ঞান অশক্য” ইত্যাদি 

গ্রন্থ দ্বার। অসিদ্ধ-_-যেমন পচ্যমান অন্নাদির সাধ্যত্ব অর্থাৎ কৃতিসাধ্যত্ব, 

আর সিদ্ধ-_যেমন পরু অন্নাদির সাধনত্ব অর্থাৎ ইষ্ট সাধনত্ব আছে। একই 

অন্নাদির যুগপৎ সিদ্ধত্ব ও অসিদ্ধত্ব জ্ঞান হয় না। এখন নৈয়াপ্সিক স্বাভিপ্রায় 

প্রকাশ করিতেছেন__“মৈবং” এরূপ বলিতে পার না। কারণ লাঘববশতঃ 

বলবান্ অনিষ্টের অজনক ষে ইষ্ট, সেই ইফ্টসাধনতাবিশিষ্ট কৃতি-সাধ্যতা 

জ্ঞানের প্রবৃত্তির প্রতি কারণতা স্বীকার কর যায় । এখানে সাধ্যত্ব ও 

সাধনত্বের পরস্পর বিরোধ নাই । কারণ ভিন্ন ভিন্ন কালীন সাধ্যত্ব ও 

সাধনত্বের বিরোধ না থাকায় এক সময়ে সাধ্যত্ব ও সাধনত্বের জ্ঞান উৎপন্ন 

হইতে পারে । কিন্তু প্রভাকর মতাবলম্বী নবোর1 বলেন-_“আমার ইহা 

কৃতিসাধ্য' এরূপ জ্ঞান প্রবৃত্তির কারপ বা প্রবর্তক নহে, যেহেতু অনাগত 

অর্থাৎ ভবিষ্তং পাকাদি বিষয়ে কৃতিসাধ্যতার জ্ঞান সম্ভব হয় না। অর্থাৎ 

তাদৃশস্থলে সামান্যলক্ষণা অস্বীকারবশতঃ পাকত্বহেতুর চরম পাকে ব্যভিচার- 

হেতু ভবিষ্যৎ পাকের অনুমান দ্বার! অসম্ভব হয় বলিয়া! তদ্বিশেস্যক কৃতিসাধ্যতা 

প্রকারকজ্ঞানোংপত্তিও সম্ভব হয় না। কিন্তু যে পুরুষের যেরূ* কৃতিসাধ্য 

পরিদৃষ্ট হয়, নিজেরও সেইরূপ সামগ্রীমত্ব নিশ্চয় করিয়৷ সেই বিষয়ে সেই 
পুরুষ প্রবৃত্ত হয়। এরূপ জ্ঞান প্রবৃতির প্রতি কারণ বলিয়া অন্নকাম, 

অন্নসাধনতাজ্ঞানবিশিষ্ট ও অন্ননির্বাহক উপকরণবিশিষ্ট এরূপ নিশ্চয়াত্মক 

জ্ঞান করিয়! পুরুষ পাকে প্রবৃত্ত হয় এই কথা বলেন। গ্রন্থকার স্বাভিমত 

প্রকাশ করিিতেছেন--“তন্ন* তাহ। সঙ্গত নহে । কারণ স্বচিস্তিত-গ্রন্থরচনাদি 

প্রবৃত্তি বা যৌবনকালে কামের আতিশয্যবশতঃ সম্ভোগ প্রবৃত্বিতে যাদৃশ 

ব্যক্তির সেরূপ কৃতিসাধ্য পরিলক্ষিত হইয়াছে, আমাতেও সেইরূপ সামগ্রীমত্ব 

আছে এরূপ নিশ্যয়াত্মক--উদ্বোধক জ্ঞানের অভাব আছে । অর্থাং যেখানে 

নিজে কোন গ্রন্থাদি রচনা কর যায়, সেইখানে সেই গ্রন্থ সেই রচয়িতার পূর্বে 

আর কোন ব্যজি,কতৃক রচিত হয় নাই, এরূপ সম্ভোগাদিস্থলেও তুল্যমুক্তি 

গুণনিরপণম্ ৪৩৭ 



সবার] দৃষ্ট পূর্ববত্ধ ন৷ থাকায় প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয় । এখানে এবূপ বুঝিতে 
হইবে__ইদনীত্তন ইফ্টসাধনতাদি জ্ঞান চিকীর্ষ। দ্বার? গুবৃত্তির প্রতি কারণ বা 

প্রবর্তক হয়। এইজন্য ভাবি যৌবরাজ্য .লাভে বালকের প্রবৃত্তি হয় না। 
কারণ “যৌবরাজ্য লাভ আমার কৃতিসাধ্য” এনূপ কৃতিসাধ্যতাজ্ঞান বালকের 

তংকালে না থাকায় উহাতে বালকের প্রবৃত্তির উদয় হয় না। এইবুপ তৃপ্ত 

ব্যক্তির ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না। যেহেতু সে সময়ে “ভোজন আমার ইষ্ট 
সাধন” এতাদ্ৃশ ইফ্টসাধনতাজ্ঞান বালকের নাই । ক্রোধ দ্বার! দৃষিতচিত্ত- 
ব্যক্তির বিষাদি ভক্ষণে প্রবৃতি হয়, কারণ সে ব্যক্তি সে সময়ে স্বত্যুকে বলবান্ 
অনিষ্টের অজনক বলিয়া! মনে করে। 

যদি বল আন্তিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির অগম্য স্ত্রীগমন ও শত্রু বধাদির 

প্রবৃত্তিস্থলে বলবান্ অনিষ্টের অজনক বোধ কেমন করিয়] উৎপন্ন হয় ? যেহেতু 

সেই পুরুষের সেই সেই কর্মের নরক সাধনত্ব জ্ঞান আছে। এরূপ বলিতে 
পার না। কারণ সে সময়ে উৎকট রোগাদি দ্বার সে ব্যক্তির নরকসাধনত্ব- 

বোধ তিরোহিত হয়। কিন্তু বৃষ্টি প্রভৃতিতে কৃতিসাধ্যতাজ্ঞানের অভাববশতঃ 

চিকির্ষা ও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইতে কেবল বৃষ্টি হউক্ 

এবূপ ইচ্ছামীত্রই উৎপন্ন হয় । কৃতি শবের অর্থ- প্রবৃত্তি বা চেষ্টা স্বেচ্ছাধীন 

কৃতি (৮০1017127 69016) | তজ্জগ্য জীবনযোনি যত্রসাধ্য প্রাণ*অপান প্রভৃতি 

পঞ্চবায়ু সঞ্চার বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না, যেহেতু উহ প্রবৃতিরূপা কৃতি দ্বার সাধ্য 
নহে। এইরূপ ইফ্টসাধনতাজ্ঞানের প্রবর্তকত্বানুরোধবশতঃ বিধি বাক্যেরও 

ইফ্টসাধনত্বাদিই অর্থ । বিধি বাক্যসকল প্রবর্তক হওয়ায় যে কারণে প্রবৃতি 

হয়, সেই বিধিবাক্যসমৃহও সেই সেই কারণের সূচক বলিয়। “বিশ্বাজিৎ যজ্ঞ কর 
উচিত” প্রভৃতি যে সকল বিধিবাক্যে ফলশ্রুতি কথিত হয় নাই, সেখানেও স্বর্গ 

ফলরূপে কল্সিত হইবে । যদি বল “অহরহ সন্ধ্যা! উপাসনা কর] উচিত প্রভৃতি- 

স্থলে ইহ্টফল উৎপন্ন হয় না অথচ কেমন করিয়। প্রবৃত্তির উদয় হয় 2 সন্ধ্যা 
বন্দনাদি নিত্যকর্্ম হইতে কোন পুণ্য উৎপন্ন হয় না। যদি বল অর্থবাদ 
বাক্যগম্য ব্রন্মলোকাদি বা প্রত্যয়াভাবই ফলরূপে কল্পিত হয়। একথা বলিতে 

পার না। যেহেতৃজ্সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম ফলের সাধন বা কারণ হইলে 

উক্ত নিত্যকন্মের কামনাজন্যত্বহেতু নিত্যত্বহানির আপতি হয়। আর যদি 

সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মে কোন ফল কামন! বা ফলেচ্ছ৷ নাই এই কথা বল, 

তাহা হইলে নিত্যকর্মের অকরণের আপত্তি হয়। এইবূপে নিত্যকর্মের 
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নিষ্ষলত্বের সিদ্ধি হইলে যে নিত্যকর্মস্থলে ফলশ্রুতি আছে, তাহা সেখানে 

অর্থবাদমাত্ত্র অর্থাৎ ফলঙঞ্রতির নিরর্৫থকত্ব শঙ্কায় অর্থবাদরূপে স্ততিমাত্রে 
পর্যবসান। একপ কথাও বলা যায় না। কারণ সূর্য্যাদিগ্রহণনিমিত্তক- 
শ্রান্ধাদিতে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্বের মত অর্থাং গ্রহণশ্রাদ্ধ নিত্যকর্ব অথচ এ 
শ্রাদ্ধ গ্রহণ নিমিত্ত উপলক্ষ্যে করিতে হয় বলিয়৷ নৈমিত্তিক কর্মও বল হয় । 
অতএব গ্রহণশ্রাদ্ধে নিত্যত্ব ও নৈমিত্তিকত্ব উভয়ই আছে । সেইরূপ ভরণীশ্রাদ্ে 

কাম্য ও নৈমিত্বিকত্বের মত নিত্যত্ব এবং কাম্যত্বেরও অবিরোধ আছে। 
পূর্বেবোক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদিস্থলে কামনার অভাঁব থাকিলে নিত্যকর্মের অকরণের 
আপত্তি হয় না। যেহেতু ত্রেকালীন স্তব-পাঠাদির মত কামনার আন্তিত্বই 
কল্পিত হয় । কিন্তু বেদ বোধিতকার্্যতার জ্ঞান হইতে প্রবৃত্তির উদয় হয় ন1। 

কারণ নিজের ইষ্টসাঁধনতাজ্ঞান অবগত না হইলে তাদৃশ সহম্রসংখ্যক কাধ্যত! 
জ্ঞান দ্বারাও -২০ির উদয় হইতে পারে না। পণ্ডাপূর্বব অর্থাৎ যে অপূর্ব বা 

অতিশয় (১০০01181115) দ্বার উত্তরক।লে স্বর্গাি ফল লাভের সম্ভাবনা নাই, 

সেই অপূর্ববই প্ডাপৃর্ব বলিয়া! অভিহিত হয়। পণ্ড অর্থাৎ ফলের অসাঁধক যে 

অপূর্বব তাহাই পণ্ড পূর্ব বা নিক্ষল অপূর্ব । যদি বল পণ্ডাপূর্বব ব! নিম্ল 

অপূর্ববই সেখানে ফল। একথাও বলিতে পাব না। কাবণ ফলকামন। বা 

ফলেচ্ছ। না থাকিলে নিত্যকন্মের অকরণেব আপত্তির তুল্যতা বা তাদবস্থ' 

আছে। আর ফল কামনা কল্সিত হইলে রাত্রিসত্রস্থায়ে অর্থাং যেন” 

রাত্রিসত্রবাচ্য কতকগুলি কন্মের কোন ফলঙ্রতি না থাকিলেও তিষ্ভারূপ 

আর্থবাদিক ফল কল্পিত হয়, সেইরূপ এইস্থলেও অর্থবাদবাক্য কথিত ফল 

নিত্যকর্শের ফল বলিয়া কল্পিত হইবে । অন্যথ। অর্থাং নিত্যকম্ম নিম্ষল হইলে 

ইফ্টসাধনতাজ্ঞানের অভাববশতঃ প্রবৃত্তির অনুপপত্তি হয়। তজ্্বন্য অর্থাৎ 

আর্থবাদিক ফল কল্পনায় লাঘবহেতু কেহ কেহ প্রত্যবায়ের অনুপপত্তি বা 
প্রাগভাবকেই নিত্যকন্মের ফল্গ বলিয়া থাকেন। এইজন্য কেহ কেহ সঞ্চিত 
পাপের বিনাশকে, কেহ ব। প্রত্যবায়ের প্রাগভাবকে ফল বলেন। এইরূপে 

“হার ব্রত পরায়ণ হইয়া সতত সন্ধ্যার উপাসনা! করেন, তাহার। পাপশৃস্য 

হইয়! অনাময় ব্রক্মলোকে গমন করেন” । এখানে অ বাদ বাক্য কথিত প্রত্যবায় 
বিনাশপুর্ববক ত্রল্মলোক প্রাপ্তিই গ্রন্থকার ফলরূপে কল্পন! করিয়াছেন । 

এইরূপে “পিতৃপুরুষের প্রীতি উৎপাদনের জন্য অহরহ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করা 

উচিত” ইত্যাদি অর্থবাদ কথিত প্রীতিব্ূপ ফল উৎপন্ন হয়। যদি বল পিতৃ- 
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প্রীতি কেমন করিয়া শ্রান্ধের ফল হইতে পারে ? যেহেতু কারণীভূত শ্রাদ্ধাদি 
কর্ম পুত্রাদিবৃত্তি করে আর পিতৃপ্রীতিরূপ ফল ব] কাধ্য পিতৃপুরূষরৃত্তি করে। 
সুতরাং কাধ্যকারণ বৈয়াধিকরণ্য হয়। অথচ কাধ্যকারণভাবের একাধিকরণ 
বৃত্তিতা--ইহাই নিয়ম । এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু গয়াশ্রাদ্ধাদির মত 

নিত্যশ্রাদ্বস্থলেও উদ্দেশ্যতাসম্বন্ধে ফলজনকত। কল্সিত হয় অর্থাং যাহার উদ্দেশ্যে 

শ্রাদ্ধকর্ম্ম অনুষ্টিত হয়, ফল তন্নিষ্ঠ হয় এরূপ স্বীকার কর। হয়। পিতৃপ্রীতি 
্রাদ্ধক্রিয়ার ফল বলিয়। স্বীকৃত হওয়ায় “শান্ত্রদগিত ফল অনৃষ্ঠানকর্তাতেই 
গমন করে” এই সামান্যবিধি উক্ত হইয়াছে । পিতৃপুরুষ মুক্ত হইলে নিজের 
শ্রাহ্ধকর্তার স্বর্গাদি ফল লাভ হইবে । কারণ যাবতীয় নিত্য ও নৈমিত্তিক 

কর্মমাত্রেই সাধারণতঃ স্বর্গের জনক। অর্থাং গয়া শ্রান্ধাদিস্থলে পিতৃলোকের 

মুক্তি ফল উৎপন্ন হইলেও নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কার্য্েরই ফল স্বর্গ বলিয়া 
শ্রান্ধকর্তারও ন্বর্গফল হয়। অতএব সেখানেও “শান্ত্রিত ফল অনুষ্ঠাতা 
বাক্তিতে গমন করে” এই সাধারণ নিয়মের ব্যভিচার হয় না। স্বর্গাদি ফলের 

অজনক যে নিস্ষল অপূর্ব, তাহার নিমিত সন্ধা বন্দনাদিতে প্রবৃতির উদয় 

হইতে পারে না। অর্থাৎ এ নিক্ষল অপূর্ব প্রবৃত্তির কারণ বলিয়া স্বীকৃত হয় 

হয় না। কারণ সেই নিক্ষল অপূর্বব সখ ও ছুঃখাভাবের মত পুরুষার্থের 
সাধনও নহে। যদি বল প্রত্যবায়ের অনুংপতিস্থলে অর্থাং প্রাগভাবের 

উদ্দেশ্যে নিত্যকর্শে কেমন করিয়। প্রবৃত্তির উদয় হইতে পারে? কারণ 
প্রাগভাব উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া উহ। ফলরূপে কল্পিত হইতে পারে না, সবতরাং 
তদ্বিষয়ে ইঙ্টমাধনতা জ্তান উৎপন্ন হয় না। তাহা হইলে এইরূপে বলিতে 

হইবে যেমন সন্ধ্যা বন্দনাদি নিত্যকর্্ম অনুষ্ঠিত হইলে প্রত্যবায়ের প্রাগভাব 

থাকে, নিত্যকর্মের অভাব থাকিলে প্রত্যয়বায়ীভাবের অভাব থাকে অর্থাং 

নিত্যকর্ম না করিলে প্রত্যবায় হয়। সেইরূপ প্রত্যয়বায়ের প্রাগভাব 

থাকিলে দুঃখের প্রাগভাব থাকে । এবং প্রত্যবায়ের প্রাগভাবের অভাব 

থাকিলে দুঃখের প্রাভাবের অভাব থাকে । এইভাবে ছৃঃখপ্রাগভাবের প্রতি- 
প্রত্যবায়-প্রাগভুযবের নিত্য ও অনিত্য সাধারণ কারণত। সহজেই বলিতে 

পার] যায়। অর্থাং মীমাংসকের। প্রাগভাবের ক্ষৈমিক-কারণতা বা] জন্যতা 

স্বীকার করেন। যোশ্ব অর্থাং অপ্রাপ্ত পদার্থের প্রাপ্তি, ক্ষেম অর্থাং প্রাপ্ত 

পদার্থের পরিরক্ষণ। যতক্ষণ পর্য্যস্ত দুংখের প্রাগভাব থাকে, ততক্ষণ পর্্যস্ত 
হুঃখ থাকে না, অতএব যাহা ছ্বারা এ দুঃখের প্রাগভাব রক্ষিত হয়, তাহা অর্থাৎ 
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প্রত্যবায়ের প্রাগভাব উহ্বার--ছুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ। 

এখন প্রত্যবায়ের প্রাগভাব, ছুঃখ প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ এবং 

দুঃখ প্রাগভাব ষোগক্ষেম সাধারণ জন্য । এইরূপ সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্্ম ও 
প্রত্যবায়-প্রাগভাবের যোগক্ষেম সাধারণ কারণ। অর্থাং যতক্ষণ পর্য্যন্ত সন্ধ্যা 
বন্দনাদি নিত্যকন্্ম থাকে, ততক্ষণ পধ্যস্ত প্রত্যবায়ের প্রাগভাব থাকে ইত্যাদি 
বুঝিতে হইবে। 

কিন্ত এখানে নৈয়ায়িকের1 বলেন-_প্রাগভাবকে নিত্য ব৷ জন্য কিছুই বলা 

যায় না। যদি উহাকে জন্যপদার্থ বলিয়। স্বীকার করণ যায় তাহ] হইলে উহ1 

পূর্বেব ছিল না! এই কথা বলিতে হয়, কিন্তু তাই সম্ভব নে । কারণ কোন 

বন্ত উৎপত্তি হইবার পুর্বে অনাদিকাল উহার প্রাগভাগ স্বীকার করিতে হইবে । 

আবার উহাকে নিত্য পদার্থ বলিতে পারা ষায় না। কারণ উহার নাশ 

আছে। এ্রহইদপে প্রায়শ্চিত্তের ও দুঃখ প্রাগভাবের প্রতি যোগক্ষেম সাধারণ 

কারণতা স্বীকার করা হইয়াছে । কারণ প্রায়শ্চিত্ত করিলে দুঃখের প্রাগভাব 

থাকে । যদি বল “ন কলঙঞ্জং ভক্ষয়েং” কলঙঞ্জ ভক্ষণ কর! উচিত নহে ইত্যাদি- 

স্থলে বিধ্যর্থের ইষ্টসাধনতার ও কৃতিসাধ্যত্বের সহিত নএঞ্খ্৫খের অন্বয় কীরূপে 

সম্ভব হয়? কারণ প্রস্থানে কলঞ্জ ভক্ষণে ইম্টসাধনত্বাভাব ও কৃতিসাধ্যত্বাভাব 

এই উভয়েরই জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, যেহেতু কলঙঞ্জ ভক্ষণে ইষ্টসাধনতা ও কৃতি- 
সাধ্যতা উভয়ই আছে। এরূপ বলিতে পার না। যেহেতু কলগ্ ভক্ষণে ই্ট- 
সাধনত্বাভাবের বাধ আছে বলিয়] সেখানে ইষ্টসাধনত্ব ও কৃতিস'শ্যত্ব বিধ্যর্থ 

নহে। কিন্তু বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধিত্বমাত্রই বিধ্যর্থ । নঞ্ থার! তাহার 

অভাব বোধ হইতেছে । অর্থাং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব, ইম্টসাধনত্ব ও কৃতি- 

সাধ্যত এই তিনটিতেই বিধির শক্তি স্বীকৃত হয়, অতএব কোনস্থলে কোন 

একটিতেই শক্তি গৃহীত হইতে পারে | যেমন প্রকৃতস্থলে বলবদনিষ্টাননৃবদ্ধিত্বের 

গ্রহণে দোষ তয় না । আর যদি লাঘববশতঃ উক্ত তিনটির প্রত্যেকে শক্তি স্বীকার 

নাকরিয়। বিশিষ্ট শক্তি স্বীকার কর! যায় এবং নিষেধস্থলে বিশিষ্টীভাবের বোধ 

হয়, তাহ! হইলে প্রকৃতস্থলে বিশেষ্কে বাধবশতঃ বিশেষণেরই অভাব বোধিত 

হইবে এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_-“অথবা”ইতি বলবান্ অনিষ্টের অননুবন্ধীষ 
সাধনত্ববিশিষ্ট কৃতিসাধ্যত্ব বিধির অর্থ । এখানে বৈশিষ্ট্য সামানাধিকরণ্য- 

স্বরূপ । নঞ্- দ্বার! বোধ্যমান তাহার অভাবই বিশিষ্টাভাব। এ বিশিষ্ীভাব 

বিশেষ্যবৎ পদার্থে অর্থাৎ ই্সাধনত্ব ও কৃতিসাধ্যত্বূপ বিশেম্যবিশিষ্টে কলঞ্জ- 
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ভক্ষণে বোধ হইতেছে । অতএব এ বিশিষ্টাভাব বিশেষণাঁভাবে অর্থীং 

বলবদনিহ্টীননৃবন্ধিত্বাভাবে বিশ্রাম করিতেছে অর্থাং পধ্যবসিত হইতেছে । 

অর্থাং বিশিষ্টাভাবে কখন বিশেষ্ঠাভীব বোধিত হয় কখনও বা বিশেষণাভাব 

বোধিত হয় । বিশিষ্টই বিধির অর্থ বলিয়। স্বীকৃত হইলে শ্যেনযাগে বলবদ- 

নিষ্টাননুৃবন্ধিত্বরূপ বিশেষণের বাধবশতঃ কেমন করিয়া বিশিষ্ট বিধ্যথের 

বোধ হইবে? এই আশঙ্কভিপ্রায়ে বলিতেছেন-_“ননু” ইতযাদি। যদি বল 

“ম্যেনেনাভিচরন্ যজেত” অভিচারের অর্থাং শক্রবধ কামনায় শ্যেনযাগ 
করিবে । এখানে নিমিত্তার্থে শতৃপ্রত্যয়। এখানে বলবান্ অনিষ্টের 

অননুবন্ধিত্ব অর্থাং অজনকত্ব কেমন করিয়। বিধির অর্থ হইতে পারে 2? কারণ- 

মরণের জনকক্রিয় শ্যেনযাগ হিংস। বলিয়। বলবান্ অনিষ্ট নরকের সাধন 

হইয়াছে । যদি বল শ্যেনযাগ বৈধ হিংসা বলিয়া “ম। হিংস্যাং” প্রাণী হিংসা 

করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় এ হিংসারও নিষেধ নাই। সুতরাং বৈধ- 

হিংস। বলিয়া “ম]। হিংস্যাং” প্রাণীহিংস। করিও না এই নিষেধবিধির বিষয় 

উহা! হইল না। এ কথা বলিতে পার না। কারণ অভিচার কর্মকাণ্ডে যাগ- 

কর্তার সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্তের বিধি কথিত হইয়াছে । যদি বল মরণজনক কাধ্য- 

মাত্রই হিংসাত্মবক বলিয়। গণ্য, তাহা হইলে খড়গ নিশ্মীণকারী ও কৃপখননকারীর 
হিংসকত্বাপত্তি এবং গললগ্ন-অন্ন-ভক্ষণজন্য মরণে আত্মহত্যাজনিত প্রায়ম্চিত্তের 

আপত্তি হয় । একথা কল! যায় না। যেহেতু হিংসার লক্ষণে “মরণোদ্দেশ্যক” 

এই বিশেষণ পদটি কথিত হইয়াছে । অর্থাৎ মরণানুকৃলব্যাপারমা ত্রই 

হিংস। নহে, কিন্তু মরণোদোশ্যক হইয়। মরণানুকৃল ব্যাপার হইলে উহা হিংসা 
বলিয়া! গণ্য হইবে । যদি বল অন্ত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত নারাচ অন্ত্রদ্ধার। 

ব্রাক্মণ বধ হইলে সেখানে নারাচ নিক্ষেপ হিংসা না হইলেও নারাচ 

নিক্ষেপকারী ব্যক্তির সম্বন্ধে যে প্রায়শ্চিত্তবিধি উক্ত হইয়াছে, তাহা বাচনিক 

অর্থাং বচনে আছে বলিয়। করিতে হয়, কিন্তু নারাচ-ক্ষেপণকারীর ত্রান্মণবধ- 

জনিত পাতক নাই । এনবধপ কথা বলিতে পারা যায় না । কারণ শ্যেনযাগের 

হিংসাত্ববাররণের জন্য হিংসার লক্ষণে-_-“অদৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদটি 

নিবেশ করিতে হইবে । অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অজনক যে মরণানৃকৃল ব্যাপার 
তাহাই হিংসা! বলিয়া! কথিত। শ্যেনযাগ অদৃষ্টবিশেষের জনক বলিয়। তাহার 
মরণানৃকৃল ব্যাপার থাকিলেও তাহাতে হিংসাত্ব নাই। অতএব অর্থাৎ হিংসার 

লক্ষণে “অদৃষ্ট দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করায় কাশীতে স্ৃত্যু লাভের 

৪৪২ ভাষাপরিচ্ছেদ ও কারিকাবলী 



জন্য যে শিবপৃজাদি করা হয় সেই শিবপৃজাদিরও হিংসাতব নাই। অর্থাং মরণানু- 
কুল ব্যাপার মাত্রই হিংসা, শ্যেনযাগ-_সাক্ষাং মরণানুকৃল ব্যাপার নয় বলিয়। 

উহা হিংস1 নহে । এই যুক্তির উত্তরে বল] হইল যে মরণানুকৃল ব্যাপারমাত্রই 
হিংসা নহে। কিন্ত মরণানুকৃলব্যাপার অথচ মরণের উদ্দেস্তে অনুষ্ঠিত 
ব্যাপারের নাম হিংসা; অতএব শ্যেনযাগেরও হিংসাত্ব সিদ্ধ হইল। কারণ 

শ্যেন্যাগ মরণের অনুকূল অথচ মরণের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । এখন 
গ্রন্থকার শ্যেনযাগের হিংসাত্ববারণের জন্য বলিলেন_-হিংসার লক্ষণে “অদৃষ্টা 

দ্বারক” এই বিশেষণ পদ নিবেশ করিতে হইবে । শ্যেনষাগ মরণানৃকৃল ব্যাপার 

হইলেও উহা দ্বার অদৃষ্টবিশেষের উৎপত্তি হয় বলিয়া উহ হিংসাত্মক হইল 

না। এবং শিবপুজাদি মরণানুকৃল ব্যাপার হইলেও উহ! অদৃষ্টবিশেষের জনক 
বলিয়া উহাও হিংসাত্মক হইল না । শিবপুজাদি হইতে প্রথমতঃ অদ্ষ্টবিশেষের 

উৎপত্তি য়, *'হার ফলে কাশীতে ম্বৃত্যু হয় । যদি বল সাক্ষাং মরণজনক যে 

ব্যপার বা ক্রিয়া তাহাই হিংসা বলিয়। কথিত। শ্যেনযাগ সাক্ষাং সম্বন্ধে 

মরণের জনক নহে কিন্তু শ্তেনযাগ হইতে উৎপন্ন যে অপূর্ব বা অদৃষ্ট, 

সেই অদৃষ্টই সাক্ষাৎসন্বন্ধে মৃত্যুর জনক হয় বলিয়া শ্যেনযাগ হিংসাকর্ম 

হইল না, অথচ এরূপ হিংসার লক্ষণ করিলে আর হিংসার লক্ষণে “অদ্ৃষ্টা- 

দ্বারক” এই বিশেষণপদনিবেশের আর প্রয়োজন থাকে না। এরূপ বল। 

যুক্তিযুক্ত হইবে না। কারণ তাহা হইলে শ্যেনষাগস্থলে খড়গাথাতের দ্বারা 

উৎপন্ন ব্রণসমূহের পাঁকপরম্পরায় অর্থাৎ ক্ষতজনিত রোগ দ্বারা ক্র ধণের স্বৃত্যু 

হইলে সেখানে খড়গাঘাতের হিংসাত্বের অনুপপত্তি হইবে । কিন্ত কেহ কেহ 

বলেন-_শ্যেনষাগের ফল হিংসা, মরণ নহে ; এই নিমিত্ত অর্থাৎ সাক্ষাৎ মরথণ- 

জনক ব্যাপার বা! ক্রয়! হিংস। বলিয়? স্বীকৃত হওয়ায় অভিচার শবের অর্থ-_- 

শ্যেনযাগজন্য খড়গাথাতাদিরূপ হিংস1। অভিচার কর্ম পাপজনক । শ্যেনযাগ 

বৈধ বলিয়। পাপজনক না হইলেও অগ্রিম পাপ অর্থাত খড়গাঘাতাদিজন্য 

পশ্চাদ্ভাবি পাপ চিস্ত) করিয়! সাধু ব্যক্তির। শ্যেনযাগাদিতে প্রবৃত্ত হন না। 

কিন্ত উদয়নাচাধ্য বলিয়াছেন--আপ্তজনের অভিপ্রায় বা আশয়ই বিধ্যর্থ। 

“পাকং কৃুর্ধযাঃ” পাক কর ইত্যাদি অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। এই অনুজ্ঞাবাচক 

বাক্য দ্বারা আদেশ কর্তার ইচ্ছা! অনুমিত হয়, সেইরূপ লাঘববশতঃ বিধিলিঙ.- 

মাত্রেরই অর্থ ইচ্ছ1, ইহাই আচার্য্যের অভিমত । এইরূপ “ত্বর্গকামে। যজেত* 

স্বর্গকামী ব্যক্তির ষাগ কর। উচিত ইত্যাদিস্থলে যাগ, ন্বর্গকাম পুরুষের কাতি- 
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মাধাহরণে গুদের ইচ্ট এরূপ অর্থ । তাহার পর আগ্তজনের ইইত্বহেতৃ- 
ছায়া ইফীনাধনন্বাদির অনুমান করিয়। পুরুষ যাগে প্রবৃত্ত হন অর্থাং যেহেতু 
উহ! আপ্তজনের ইস্ট ব1! অভিপ্রেত, সেইহেতু ইহ! ইষ্টসাধন এরূপ বোধ লইয়াই 
পুরুম্ন ষাগকন্মে প্রবৃত হন। 

কলঞ্রভক্ষণাদিতে আগুজনের অভিপ্রায় বা ইচ্ছা! বিষয়ত্ব না থাকায় উহাতে 
পুরুষ প্রবৃত্ত হন না। কিন্ত যেব্যক্তি (মীমাংসক )বেদ পৌরুষের অর্থাৎ 

পুরুষ কর্তৃক প্রণীত এরূপ স্বীকার করেন না, তাহার প্রতি বিধি বাকাই 
গর্ভকুমারীর পুরুষ সংসর্গের মত শ্রুতির পৌরুষেয়ত্ব বিধি-বাক্য দ্বারা অনুমিত 
হয়। যদি বল বেদকর্তার অম্মরণই বেদের পৌরুষেয়ত্ব বিষয়ে বা সকর্তৃকত্ব 
বিষয়ে বা ঈশ্বরসিদ্ধি বিষয়ে বাধক নহে । কারণ আজ পধ্যন্ত কপিলকণাদাদি 

কর্তৃক বেদের কর্তৃম্মরণ প্রতীয়মান হইতেছে অর্থাং কপিলকণাদাদি হইতে 

আরস্ত করিয়া সকলেই আজ পধ্যস্ত বেদের কর্তা আছেন ইহা স্বীকার করেন। 

অন্যথা অর্থাং বেদের সকর্তৃকত্ব অস্বীকার করিলে স্মৃতিশান্্রসমৃহেরও 

অকর্তৃকত্বের আপত্তি হয়। যদি বল স্মৃতিশাস্ত্রে স্থৃতিকতীর স্মৃতির উল্লেখ 

আছে তাহ] হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে বেদেও “ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তম্মাং” 

সেই ঈশ্বর হইতে সামবেদাদি ছন্দসমূহ সমৃৎপন্ন হইয়াছে ইত্যাদি কর্তৃম্মরণের 

বিষয় কথিত হইয়াছে । এবং “প্রতিমন্বস্তরং চৈষা শ্রুতিরহ্টা। বিধীয়তে” 

অর্থাং প্রত্যেক মন্বস্তরে এই শ্রুতি পুনঃ অন্যভাবে বিহিত হয় ইত্যাদি স্মৃতিও 
প্রমাণরূপে দ্রষ্টব্য। “এই ভগবান্ বেদ স্বয়দু বলিয়। পূর্বের তোমা কর্তৃক 

কীত্তিত হইয়াছেন। শিবাদি খাষি পর্যযস্ত সকলেই এই বেদের ন্মারক, কিন্ত 

কেহই বেদের কর্তা ব! ভ্রষ্ট৷ নহেন” ইত্যাদি স্মৃতি বেদের প্রশংসামাত্র । যদি 

বল বেদ পৌরুষেয় হইলে ভ্রমাদির সম্ভববশতঃ বেদের অপ্রামাণ্য হয় । ইহা 
বলিতে পার না। কারণ (ঈশ্বর ) পুরুষ-_ঈশ্বর নিত্য ও সর্ববজ্ঞ, অতএব 

ভ্রমাদিদোষশূন্য । ঈশ্বর ভিন্ন অন্য পুরুষের ভ্রমাদি সম্ভাবন। থাকায় কপিলাদি 
খাষিরুন্দেরও বেদের কর্তৃত্ব নাই । আরও বর্ণ সকল অনিত্য বলিয়! পরে কথিত 

হইবে, স্বৃতরাং বর্ণসমৃহাত্মক বেদ অনিত্য ইহাই সংক্ষেপ। 
উপাদানের ইতি | উপাদানের অর্থাৎ সমবাক্সিকারণের অধ্যক্ষ-_ প্রত্যক্ষ 

হইল প্রবৃত্তির প্রতি কারণ । নিৰৃত্তির প্রতি দ্বিষউ__অনিষ্ট জ্ঞানের জনকতা৷ অন্বয়- 
ব্যতিরেক দ্বার নিশ্চিত হয়। যত্ুইতি। জীবনযোনিযত্ব যাবজ্জীবন অর্থাং 

শরীরে যতক্ষণ পধ্যন্ত প্রাণাদি বায়ু থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বর্তমান থাকে । 
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আীবনযোনি বন্ধ অর্ভীভ্রিয় অর্থাং বাহ্বশ্রিয়ের প্রত্যক্ষের অবিষয় ৷ এই বিধি 
প্রমাণ প্রদপশিত হইতেছে-_শরীর ইতি । শরীরে অধিক-ভ্রুত স্বাসপ্রশ্থাসরূপ 
প্রাণসঞ্চার প্রযত্বসাধ্য | দ্রুত গমনাদি বা শারীরিক পরিশ্রমাদিস্থলে দ্রুত 

শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়। হয়, সুতরাং সেখানে যত্ুও সহজেই উপলব্ধি হয়। এইরূপে 

সকল প্রাণসঞ্চার প্রষত্রসাধ্য এরূপ অনুমান হইলে প্রত্যক্ষীভৃত যত্বের অভাব- 
বশতঃ অতীন্দ্রিয় যতের সিদ্ধি হয়। দ্রুতগমনাদিস্থলে শ্বাসপ্রশ্বাসরূপ প্রাণ- 

সঞ্চারের যত্বসাধ্যত্ব স্পষ্টতঃই অনুভূত হয় । আর যেখানে প্রাণসঞ্চারে যত্ের 

স্পষ্ট অনুভব নাই, সেখানেও যত্ত আছে, ইহা! অনুমান কর] যায় । সেই 
যতের নাম জীবনযোনিযত্ব | 111০ 9201 0 905691) 1[16 71210051 

18510172101 অথবা 15101151121 179065521 [01 2011121] 1166 ০001. 

॥১৫০-১৫২ ॥ 

অবীল্রিদ মুল ভাব ঘুষিভ্যািনু্র শু লব। 
অলিংঘ বহুলিত ভালিতঘ লিক্ঘমূবান্লল্ ॥৫৭২। 

অইলালমনাছি ভাব অললাভতন্তু কমতি । 
আিতিন নলতর্ন কাল্ললিলিকলঘাঘহম্ ॥ ৫৭৩ 

জাবিক্িন্িল্তু কিন ভ্রিবীষ হিলিবিজজী: | 
ঘংলাঘী অক লিক্মমল্যঙ্গালিক্নদুক্যব 1৫৭ 

কোন শুষ্কপত্রাদি দ্রব্যের উরদ্ধীদেশ হইতে অধোদেশে গমনাঁ"য়াই পতন 

বলিয়। অভিহিত হয়। এই পতনক্রিয়ার আশ্রয়ভূতশুষ্পলাদি দ্রব্য এই 

পতনক্রিয়ার সমবায়িকারণ হয় । বেগবান্ বায়ু প্রভৃতির সংযোগ দ্বার] বৃক্ষ- 

শাখার সহিত পত্রের সংযোগ বিনষ্ট হয় । সুতরাং পতনক্রিয়ার প্রতি বৃক্ষ- 
শাখার সহিত পত্রের সংযোগনাশ নিমিত্তকারণ। আর এই নিমিতকারণ 

উপস্থিত হইলেই পত্রের পতনক্রিয়! আরম্ভ হয়। বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন 

হইয়। শুঙ্কপত্র ভূমিতে নিপতিত হয়। বৃক্ষশাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! ভূমিতে 
সংযুক্ত হওয়া? পর্যন্ত এ পত্রে অনেক পতনক্তিয়া! গাকে ৷ এঁ সকল পতনক্রিয়ার 

মধ্যে প্রারস্তিক পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রনিষ্ঠ গুরুত্ব বা ভার অসমবায়ি কারণ 

হয় । আর দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি এ পত্রবৃত্তিবেগ অসমবায়িকারণ হয় । 

যেহেতু ত্বমিতে পত্র নিপতিত হইলে আর পতনক্রিয়। হয় না । এইজন্য স্বীকার 
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করিতে হইবে ষে। দ্বিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি বেগ হইল অসমবায়িকারণ। 

ভবমির সহিত পত্রের সংযোগ স্থাপিত হইলে বেগ ন্টহয়। তখন বেগরূপ 
অসমবায়িকারপণের অভাববশতঃ আর পতনক্রিয়। হয় না। গুরুত্ব অতীজ্জ্িয়, 

কোন বাহ্যক্দ্রিয়ের প্রতাক্ষযোগ বিষয় নহে । অতএব গুরুতু অনুমান প্রমাণের 

দ্বারা অনুমেয় বা অনুমিত হয় । গুরুত্ব পৃথিবী ও জলে থাকে । দ্বযণুকাদি 

অনিত্য বন্ততে গুরুত্ব অনিত্য এবং নিত্যবস্ত পরমাণু বৃত্তি গুরুত্ব নিত্য বলিয়। 

কীতিত। ম্মন্দন শব্দের অর্থ--প্রত্রবন বা কোন তরল দ্রবীভূত দ্রব্যের চুইয়ে 
পতন বা প্রবাহ । পতনের মত ম্যন্দনও অনেক হয়। এইজন্য প্রারস্ভিক 

স্যন্দনের প্রতি দ্রবত্ব হইল অসমবায়িকারণ এবং ছ্িতীয়াদি স্যন্দনের প্রতি 

বেগ হইল অসমবায়িকারণ। কিন্তু গ্রন্থকার মূলে আদ্য ব প্রারভিক একথা 

উল্লেখ করেন নাই । সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বলিয়াছেন। দ্রবত্ব দুই প্রকার-_ 

সাংসিদ্ধিক অর্থাৎ স্বাভাবিক দ্রবত্ব আর নৈমিত্তিক অর্থাৎ কারণজন্য দ্রব্ত্ব। 

দ্রবত্ধ পৃথিবী, জল ও তেজ এই তিনটি দ্রব্যে থাকে । সাংসিদ্ধিকদ্রবত্ব জলে 

থাকে আর নৈমিত্তিকদ্রবত্ব দ্বৃতাদি পািব দ্রব্যেও সুবর্ণাদিতেজ দ্রব্যে থাকে । 

তেজঃ সংযোগের দ্বারা যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকেই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব বলে, 

সুতরাং তেজঃ সংযোগই নিমিত । জল্গীয়পরমাণুসমবেতদ্রবত্ব নিত্যপদার্থ। 

আর অন্যত্র অর্থাং পাধিব পরমাণু, তৈজস পরমাণুও জলীয় দ্বার্ুকাদি সমবেত 
দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়। কথিত ॥১৫৩-১৫৫। 

যত লিভ্বনঘলি-_অলীল্কিযলিলি । আনিংঈলি । অনিতখী লম্সন্সাী। ল্রহ্- 
ঘুতত্জননিজমূ, লি দহদা্ী লিল । হ্ুলিতন্ত্ণল হলি । লব্মুহতজমূ। 
অভলতাধি- অবলনাতিকাহ্ঘল্ | ঘললাভন হলি । আম্ব নল হব্সখ্র:। নতম 

লিষনঘলি-বাঁবিভিজ্ফলিলি । ত্র লিপ্রিন-_ভাঝিভ্ন্ ললিতিক্ষস্বনি। ল্রিনীয 

ললিজিক্ষমূ। ঘহলাজাতিলি। জক্ত-নহলাতী লত্রতত্র লিঅলিজশ্ব:। অল্সঙ্গ ঘৃঘিনী- 

নৃহমাতত্রাহী জভতলম্ঘঘুক্ধাতী নন হঘকতরললিত্সলূ ২এ২-২এএ।। 

গুরুত্ব নিরূপণ করিতেছেন--অতীন্ড্রিয় ইতি। অনিত্য ইতি। অনিত্য 

দবযগুকাদিতে সেই গুরুত্ব অনিত্য। নিত্যবস্ত পরমাথুতে গুরুত্ব নিত্য । এখানে 

গুরুত্ব পদের অনৃবৃততি হইবে । সেই গুরুত্ব অসমবাক়সিকারণ। আদ্য-_-প্রথম 

বা প্রারস্ভিক পতনের প্রতি পত্রাদি প্রব্যনিষ্ঠ গুরুত্ব অসমবাক্িকারণ। আর 

ছিতীয়াদি পতনক্রিয়ার প্রতি পত্রাদি দ্রব্নিষ্ঠ বেগ অসমবায়িকারণ। 

দ্রবত্ব নিকপণ করিতেছেন--সাংসিদ্ধিক ইতি । দ্রবত্ব দুই প্রকার- সাংসিদ্ধিক 
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ও নৈমিত্তিক । দ্বিতীয় অর্থাং নৈমিত্তিক । পরমাণুতে ইতি। অর্থাৎ জলীয় 

পরমাণৃতে দ্রবত্ব নিত্য। অন্যত্র অর্থাং ঘ্বতাদি পাধিব পরমাণু, তৈজসীয় 

পরমাণু ও জলীয় দ্বযণুকাদি সমবেত দ্রবত্ব অনিত্য বলিয়। অভিহিত ॥১৫৩-১৫৫॥ 

ল'লিলিন্ অন্তিঘীনাক্ ললীঘ-দুবাহিঘু। 
নলনত্ জ্ৰল্ল ইন্ুলিলিল অই নু লু ॥2৭থা 

তেজঃ পদার্থ বহি সংযোগ হইতে যে দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় তাহাকে নৈমিত্তিক 

দ্রবত্ব বলে। বহিসংষেগই নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক দ্রবত্ব সম্তপ্ত ঘ্ৃত, সুবর্ণ 

ও জতু প্রভৃতি পাথিব ও তৈজসপদার্থে থাকে । দ্রবত্ব আদ্য স্যন্দন বা ক্ষরণ- 

ক্রিয়ার প্রতি অসমবায়িকারণ। কিন্তু সক্তু প্রভৃতিনিষ্ঠ সেই স্সেহযুক্ত--দ্রবত্ 

সংগ্রহের অর্থাৎ সক্তু ও গমুর্ণ প্রভৃতির পিগাকারের প্রতি নিমিত্তকারণ ॥১৫৬ 

স্তলন্িন অনি স্তুলন্বিনু ঘৃথিল্সাত্ নলিতিল্ট রনংত্রমূ। লস ন্ী তা লদিভিক্াখ- 

ক্হৃহ্হাঘনি-__বমিভিক্ষলিলি | লন্বীনি। অলিঅতীবজল্য ললিতিক অঅকলমূ। লল্ত 

শলঘাঁহিকত বি হবলপন্তু-সঞ্ুনি দ্বতিজ্যা শ্ব অর্থবি হতশর: | লব্রলিলি। ্ন্তুতিতি । 

আবমনাঘিকাহঞলিতশ্ব:। অই অনন্তুকাহির্িঘীঘতিহীত | লভলবত্জ ভলনিল- 

লিলিনীতুন্মলিলি। বীন হ,ভুলগাহীনা ল অহ: ২৭) 

কোন তৈজস পদার্থে এবং কোন পাথিব পদার্থে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব আছে। 

আঁর সেখানে নৈমিত্তিক শবের কীদৃশ অর্থ, তাহ" গ্রন্থকার বলিতেছেন বা 

দেখাইতেছেন-__নৈমিত্তিক ইতি । বহি ইতি । অগ্নিসংযোগ হইতে নৈমিত্তিক 

দ্রবত্ব উৎপন্ন হয় । বহ্িসংযোগই হইল নিমিত্ত । এই নৈমিত্তিক -'তব সুবর্ণাদি 

তৈজসপদার্থে এবং ঘ্ৃত, জতু প্রভৃতি পাঁথিবপদার্থে থাকে । দ্রবত্ব ইতি। 

হেতু অর্থাং অসমবায়িকারণ। সংগ্রহে অর্থাং সক্তৃ. গমচূরণ প্রভৃতির সংযোগ 

বিশেষে অর্থাৎ ঘনীকরণে স্সেহযুক্ত দ্রবত্ব নিমিত্তকারণ ইহ! বুঝিতে হইবে । 

এই নিমিত্ত গলিত সুবর্ণাদির সংগ্রহ বা একত্রীকরণ সম্ভব হয় ন৷ বলিয়া দ্রবত্বের 

সহিত স্্রেহ (0115 9096411০6) থাকা প্রয়োজন । অন্যথ। সংগ্রহ হয় না ॥১৫৬| 

ন্তী অতি জ লিতঘীগলানলিকতীওসলিল্যী | 
বীান্বাং বক্সন্ধমা হহ্লক্যানৃন্ু 1? 

যে গুণ পদার্থট সক্তু গমদূ্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের পিগুভাবের বা পিগাকারের 

প্রতি কারণ হয় তাহার নাম স্লেহ। স্েহ জলমাত্রসমবেত, জল ভিন্নদ্রব্যে 

থাকে না। অণু বা পরমাণু বৃত্তি স্নেহ নিত্য, আর দ্যণুকাদি অবয়বিবৃত্ি 
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স্েহ অনিত্য। স্রেহ ছুই প্রকার-_প্রকৃষ্ী ও অপকৃষণী। তৈলাদির মধ্যে 

প্রকৃষ্ট স্বেহ থাকে বলিয়া দহনের বাদাহের অনুকূল হয়। আর অপ্রকৃষ্ণ 
স্নেহ দহনের প্রতিকূল বা প্রতিবন্ধক। গুরুত্ব এবং দ্রবত্বের মত স্নেহের 
আশ্রয়ভৃতদ্রব্য যতক্ষণ থাকে, স্লেহও এঁ আশ্রয়দ্রব্যে ততক্ষণ বর্তমান থাকে । 
আশ্রয় দ্রব্যের নাশে উহ! বা উহার] বিনষ্ট হয় । সুতরাং গুরুত্ব এবং দ্রবত্থের 
মত স্বেহও যাবদ্ দ্রব্যভাকী ॥১৫৭॥ 

হহুণিজদঘলি-_অব ছলি। অন্ত হনত্প্:। অন্ী ভলহ:। লন্ত ঘৃঘিজ্যানদি 
বব তঘভঞ্যব । লন্বাতী অভ্তীঘ: | লখাবলি হৃহলসালিন্ুত্যসবক্লান্, অন আন 

_কভাল্লই হলি । লনৃসকমালু__হনীইসকমাল্ । উনি ভদভঞ্যনান: হনহীগি অন্তীঘ 
হল। লং দন্ধুচ্চুলাব্ননবান্ুুকযম্ । অনন্তচ্ঞন্ব হি অন্ত নহি লাহাঘনীলি 

মান; ॥॥২এ৩॥। | 

স্রেহ নিরপণ করিতেছেন-_-জল ইতি। স্নেহ কেবলমাত্র জলেই থাকে, 

অন্য দ্রব্যে থাকে না। উহ] স্েহ। আশঙ্কা করিতেছেন- পৃথিবীর মধ্যে ও 

তৈলে অর্থাং তৈলগত পাথিব দ্রব্যেও স্নেহের উপলব্ধি হয়, অথচ এ স্নেহ জলীয় 
নহে, যেহেতু উহা! জলীয় স্পেহ হইলে দহনের প্রতিকূল ব৷ প্রতিবন্ধক হইত। 
এই আশঙ্কা নিরাকরণের' জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন--তৈলান্তরে, ইতি। তৈল 
মধ্যে যে স্বেহ আছে, সেই স্বেহের প্রকর্ষবশতঃ অর্থাং তৈলবৃতি প্রকৃষ্ট স্রেহে 

বহর বা দাহের অনুকূলতা আছে । তৈলে যে স্নেহের উপলব্ধি হয়, উহাও 
জলীয় স্বেহ অর্থাৎ তৈলের অন্তর্গত জলেরই স্লেহ । স্রেহের প্রকর্ষবশতঃ উহ] 

দাহের আনুকূল্য হয়। জলবৃত্তি স্লেহ অপকৃষ্ট। স্বৃতরাং অপকৃষ্ট স্লেহ- 

বিশিষ্ট জল বহিঃির ব| দাহের নাশক হয় । ইহাই ভাবার্থ 1১৫৭) 

জতক্কাহমহী নবীওঘ জ্সিবিজ্সানক্ষ মানল। 

মুল লাঙঈগ নত না: ভযাব্ কলজী নাজ: দ্ন্ছিল্ 1৫৭41 
ব্ঘিবিজ্যাঘন্ব-ঁকাহ: হিলী ঈলিস্বতুচ্ঘি । 
অীল্রিযীগবী নিব ঘ: ভ্রদিন্ জবল্ইওদি ভ্যাবআামূ | 

সংস্কার তিন প্রকার-_বেগ, স্থিতিস্থাপক ও ভাবনা । বেগ মূর্তপদার্থ- 

মাত্রেই থাকে । বেগ ছুই. প্রকার- কোথাও কম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, কোনস্থলে 

বা বেগ হইতে উৎপন্ন হয়। স্থিতিস্থাপক সংস্কার মাত্র পাধিবদ্রব্যেই থাকে । 

কাহারও কাহারও মতে পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারি দ্রব্যে থাকে। 
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স্থিতিস্থাপকসংস্কার অতীক্ত্রিয়, কোন কোন স্থলে স্পন্দের- -কম্পনের গতির 
প্রতিও কারণ হয় ॥১৫৮-১৫৯॥ 

অক্ফাং নিজ্বঘযলি- ভ্রভকাহব্ হলি । নঘ-ফিখলিভখাঘক-আ্নাঈহান্ ঁহন্াহ- 
ভিএন: হত: । হৃরীলাল ইনি । কম্মজ-ববজ-নীহাহ রবী ভিন হতর্থ: | 
হাহীহাহী হি নীহ্লজঅনিবীন ক্ছ্পতআা অন্ধী অল্যবী, বন ন্ম দৃতন্ক্ষল্মলাহাহ্বল অক্ষম 
হ্লদদ 5ি । শ্রিলা ল্য শ্রনা জম্লীজ: জ্ল্মীমজিনল্পক্ষকজালু ঘুতপক্ষিমলাহা ভলহজ্ঞম্দশীনু- 

ঘভিফল্ ন হানু। অল্প লবাপ্রতা কঘাউন অলিব ঘই; লী অন্যবী, ঘ বাজী 
শ্রবা: |২৫।। ফিশলিফখাণক্লি । আলীল্িয হলি । আন্ুচ্ভহাহ্াীলাঁ ঘহিব্সাহী 

তুনযাননহ্মকিত তিকখাণন্ঝা্যতান। কন্নিহিলি। ন্বত্তুদ্ত": হিআাহিন্ত ধ্ধিলিভখাণক 

বন্ি-লল্যল্বী লহ্দলাতমিলিআানঃ: | আবী ভিগরলিভখ্ানক্কঃং | জ্ষন্নিতান্তুচ্ত- 
হাহাহী ॥২এ৩। 

সংস্কার 1শরাপণ করিঙেছেন--সংস্কারভেদ ইতি । বেগ, স্থিতিস্থাপক ও 

ভাবনা ভেদে সংস্কার তিন প্রকার । মূর্ত মাত্র ইতি। কর্মমাজ ও বেগজ্ত ভেদে 
বেগ (০9:০০) ছই প্রকার । নোদন-_-(1106109) ধাক্কা দেওয়। ব। প্রেরণ, 

তজ্জন্য যে ক্রিয়া, সেই ক্রিয়া দ্বার! শরীর প্রভৃতিতে যে বেগের উৎপতিি হয়, 

সেই বেগ দ্বারা পূর্ববকর্মের নাশ হয় অর্থাৎ সেখানে কর্মের নাশক উত্তর 

যোগ না থাকায় সেই বেগই পূর্ববকর্মের নাশক বলিয়া কল্িত হয়। 

তাহার পর উত্তরকর্মের উৎপতি হয়, এইভাবে অগ্রেও বুঝিতে হইবে অর্থাং 

ত্বল্য যুক্তি অনুসারে উত্তরকর্মা ছারা পূর্বববোগব নাশ হয়, শাহার পর 

বেগাস্তরের উৎপত্তি হয় ইত্যাদিক্রমে বুঝিতে হইবে । একটি কর্ম অপর কর্মের 

প্রতিবন্ধক বলিয়া? বেগ ব্যতীত পূর্ববকর্ম বিনষ্ট ও উত্তরকর্ম উৎপন্ন হয় না। 

যেখানে বেগবিশিষ্ট কপাল হইতে উৎপন্ন ঘটে বেগ উৎপন্ন হয়, সেই বেগের 

নাম বেগজ বেগ ॥১৫৮॥ 

স্থিতিস্থাপক ইতি । অতীন্দ্রিয় ইতি। বৃক্ষাদির শাখা অ'কর্ষণ করিয়া 

পরিত্যাগ করিলে উহ] ষে স্বস্থানে পুনর্গমন করে, তাহা স্থিতিস্থাপক সংস্কার 

সাধ্য। বেগ উত্তরদেশ সংযোগ জনকক্রিয়ার জনক। উহার পূর্ববসংযোগ 

জনক ক্রিয়োংপাদকতা নাই । অতএব বেগদ্বার' স্থতিস্থাপক অন্যথাসিচ্ধ নহে। 

কেহ কেহ ইতি । কেহ কেহ, পৃথিবী, জল, তেজঃ ও বায়ু এই চারিটি দ্রব্যেই 

স্থিতিস্থাপক সংস্কার স্বীকার করেন। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ পরিলক্ষিত 

হয় না। এই অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক সংস্কার । কোন কোন স্থলে অর্থাৎ বৃক্ষাদির 
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শাখাদিকে আকর্ষণ করিয়? পরিত্যাগ করিলে যে উহ! স্পন্দিত হয় এবং স্বস্থানে 

পুনঃ গমন করে, তাহাই স্থিতিন্থাপক সংস্কারের ফল 1১৫৯ 

মানলাজ্ঘতবু অঁক্কাতী আনন্থলিতবীল্দিষ: | 

ওতধযালাতলন্লত্ৰ লিস্বম: ন্বাতাঁ মলব্ ৫০1 

হলহতা সত্ঘলিকামালহ্ষলী ইন্ুহক্সব | 
পজমনিজ্ননিভতর ভাভ্জ্দ: জমাহিজাঘললূ ॥€৫॥ 

ভাবনাথ্য সংস্কার জীববৃত্তি ও অতীন্দ্রিয়। উপেক্ষার অনাত্মক (ভিন্ন ) 

যে নিশ্চয় তাহ ভাবনাখ্য সংস্কারের কারণ। ভাবনাখ্য সংস্কার, স্মৃতির এবং 

প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি কারণ। ধর্ম ও অধন্মকে অদৃষ্ট বলে। ধর্ম স্বর্গাদির 

কারণ 1১৬০-১৬১। 

মানা ছলি। লহ জ্ঞাত । ভইহাকদন্ধজ্লালানু অহন্কাহান্ুনুঘফইহা- 
লাক ছুতুকন্ । লনুঝহাযানু ভঁভন্কাান্ুন্ঘটলিহল্নয হন্তুকদূ। বলীইহ্বাল্য- 

নিহন্ববত্বন ভজ্ঞাং সনি ইন্তুবকিনান্র: | লন্তু লনহণ সহ্যুণহ্বা্যনিহন্অতজল ইন্তুতজমূ, 

বনীদহ্বান্হ্খক ল হলহতেলূ। হুত্স্ব ভরহক্কাহ দলি গ্বালতবলতর ইন্তুলাডজিতিলি নল । 

নিলিবাললানিহইজাঘি অফন্কাব চলি ভহ্বাল্যনিহল্লযতন্বল ইন্ত্ুনাঘা: ঘিলুত্রান। কিস 

তনহ্বাহঘতি ভুতদ্কাহক্কনলাঘা: মুক্তত্রান্ব ভহকার্ই সলি ীবহ্বাল্যতজন ত্তনাঘা: 

ঘিব্লাব্ ॥২৫০। লগ 'সলাণা হ্হাঁঘনি--জলহ্তী দ্ঘলি। জন্ী অঁডক্কাহ:। হল: 

হনহঘ ঢহ্জিহ্বালস্ব অলজলি, অন: অভন্কাৰঃ ক্কশুত্যনি। লিলা জ্যাণাং দৃত্নতুলতহ্ 

জহি অনলাভানথসাঁনু। ভল্রকজ্যানাহাল্যতবালান ক্যাঘআতআান্কমন্বানূ। ল ন্ 

সত্লিষ্ধান সলি লনুজহকাহহয ইত্তুত-সন্সমিহ্বাঘা: ভঁভক্ঞাহজল্নকতরন ভল্ুলিতলা- 

ঘজিবিলি ভ্রাঘমূ। আসঘীঅন্কল্বানূ ঘবন্ত্র অন্তুহবুজুভন্কাহান্ সব্সিষ্বান্ুত্যান্হনুত্ত- 

ভরহ্কাহ্হ্সে ন্তুততারহাযা লঅনৃভ্দহআভবত্র সংসঘিহ্বান সলি ইনু জ্জেলহুত্যান্টু: | 

অর নিকদধলি-_ম্দঘিকনাত্রিলি। হনবান্বীনি ভযাহি-অন্কভন্ুব্লানা কন্যা 

অানীমৃল্রহাহীহাহীনাস্ব আমন জল হযঘ: 0২৫২) 
ভাবনাধ্য ইতি তাহার অর্থাৎ সেই ভাবনাখ্য সংস্কারের | উপেক্ষাত্মক 

( অনবধানরূপ ) জ্ঞান হইতে সংস্কারের উৎপতি হয় না বলিক়1 “উপেক্ষানাত্মক" 

অর্থাৎ উপেক্ষা ভিন্ন বলা হইয়াছে । উপেক্ষানাত্মক সংশয়স্থলে সংস্কারের 

উৎপত্তি হয় না বলিয়া (উপেক্ষানাত্মক ) নিশ্চয় এই কথা কথিত হইয়াছে । 

এই নিমিত্ত সংস্কারের প্রতি উপেক্ষাভিন্ননিশ্চয়ত্বরূপে নিশ্চয়ের কারণত! ইহাই 
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ভাবাথ। যদি বল স্মৃতির প্রতি উপেক্ষাস্থনিম্চয়ত্বরূপেই নিশ্চয়ের হেতৃভা, 

সেইজন্য উপেক্ষাদিস্থলে স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। অতএব উপেক্ষান্ধপ জ্ঞান 

হইতে স্মৃতির অনুংপত্তি হইলে সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের হেতৃত্বাপতি 
অর্থাং সংস্কার উপেক্ষান্তনিশ্য়-€ অনবধানভিন্ননিশ্চয় ) জন্য, এবং স্থতি সংস্কার- 

জন্য এইরূপ ন! বলিয়। স্মৃতি উপেক্ষান্যনিশ্যয়জন্তা এবং সংস্কার জ্ঞানজন্য এই- 
ভাবেই বলিলে চঙগিতে পারে ইহাই আপত্তির বিষয় ৷ এরূপ বলিতে পার না। 

কারণ বিনিগমনার--একপক্ষপাতিনী যুক্তির বা একপক্ষসাধিকা ম্বৃক্তির অভাব- 
বশতঃ সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্নিশ্চয্নত্বরূপেই উপেক্ষান্নিশ্চয়ের হেতৃতা বা 

কারণতা সিদ্ধ হইয়াছে । এবং আরও এই কথ। যে উপেক্ষাস্থলে সংস্কার কল্পনার 

গৌরব হয় অর্থাৎ সংস্কারের প্রতি জ্ঞানত্বরূপে জ্ঞানের কারণতা অর্থাৎ জ্ঞানজন্য 
সংস্কার এইরূপ ভাবে বলিলে উপেক্ষাত্মকজ্ঞান হইতেও সংস্কার উৎপন্ন 

হইবে অথচ “সই সংস্কার হইতে স্মৃতি উৎপন্ন হয় না। যেহেতু তৃমি 

উপেক্ষান্ানিশ্চয়জন্। স্মৃতি এই কথা বলিয়াছ। সুতরাং এখানে সংস্কার 

কল্পনার নিরর্থকত্বাপত্তি। অতএব সংস্কারের প্রতি উপেক্ষান্থানিশ্চয় ত্বূপে 

হেতুত1 সিদ্ধ আছে। তত্র অর্থাৎ সংস্কার স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন-__ 
স্মরণ ইতি। ইহা সংস্কার । যেহেতু সংস্কার, স্মৃতি ও প্রত্যভিজ্ঞ। উৎপন্ন করে 
সেই নিমিত্তই সংস্কার কল্পিত বা স্বীকৃত হয় । যেহেতু ব্যাপার ব্যতীত পূর্ধবানু- 
ভবের স্মরণাদি উৎপাদনে সামর্থ্য নাই। যেহেতু স্বকারণ বা স্বব্যাপার এই 
ছইয়ের অন্তরের অভাব থাকিলে কারণতার সম্ভব হয় না। অর্থাৎ কার্য্যাধি- 
করণে বা কার্য্যকালে কারণ বা! কারণের ব্যাপার এই উভয়ের »ধ্যে অন্ততঃ 
একটি না থাকিলে কার্য উৎপন্ন হয় না। স্ৃতরাং “অনুভবজন্। স্মৃতি” একথা 

স্বীকার করিতে হইলে স্মরণকালে অনুভবের নাশ হওয়ায় সে সময়ে অনুভবের 
ব্যাপারস্বূপ কোন একটি পদার্থকে স্বীকার ব1 কল্পনা করিতে হইবে । 

ব্যাপারস্বরূপ সেই বনস্ত-সংস্কার বলিয়া গণ্য। যদি বল প্রত্যভিজ্ঞার প্রাতি 

সেই সেই সংস্কারের কারণতাবশতঃ সংস্কারজন্য বলিয়। প্রত্যভিজ্ঞারও ক্মরণত্বা- 

পত্তি অর্থাৎ প্রত্যাভিজ্ঞ! ও তত্তংসংস্কারজন্ত, অতএব প্রত্যভিজ্ঞারও স্মরণত্বা- 

পত্তি। এনূপ কথা বলিতে পার না। যেহেতু প্রত্যাভিজ্ঞ! সংস্কারজন্য হইলেই 

স্ঘৃতি হইবে এমন কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। 

কিন্ত কেহ কেহ বলেন-_অনুদ্বুদ্ধ - যাহা উদ্ুহ্ধ নয় অর্থাৎ যে সংস্কারের 

উদ্বোধক কোন বন্ত নাই, সেই সংস্কার হইতে প্রত্যাভিজ্ঞার উৎপতি হয় না 

গুণনিরূপণম্ ৪৫১ 



বলিয়া “প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি উদ্বুদ্ধ সংস্কার কারণ” এরূপ বল৷ অপেক্ষা 
লাঘববশতঃ যে যে স্মরণের পর প্রত্যভিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, প্রত্যভিজ্ঞার প্রতি 

সেই সেই ম্মরণেরই কারণত্ব কল্পিত হয় । 
অবৃষ্টনিরূপণ করিতেছেন--ধর্মা ইতি। স্বর্গাদি ইতি। স্বর্গাদি সকল সুখ 

এবং স্বর্গাদির সাধনীতত শরীরাদির অর্থাং যে শরীর অবলম্বনে স্বর্গাদি সুখ 
ভোগ হয়, সেই শরীরাদির কারণ ধর্ম । ইহাই ভাবনার্থ॥ ১৬১ 

মল্্লীংলালাহ্যামাহিল্সাঘাহ: নহিদ্কীলিল: | 

হজ্মলাহাঅক্ততহাহিলা লাহনবক্কী লব: ॥৫৫হ। 
অঅজমী লংক্কাহীলা ইন্ুলিল্হিনন্ধচণজ: | 
সানস্্িলানি-নাহ্ঘীস্বী জীনন্থুতী তিননী মী ॥৫€২॥ 

গঙ্গাস্নানাদি ও যাগাদি ধন্মের ব্যাপার অর্থাং জনক বলিয়া কথিত। 

“কন্মনাশ।” নদীর জলম্পর্শাদি দ্বারা সেই ধর্ম বিনষ্ট হয়। অধন্ম নরকাদির 

কারণ এবং নিন্দিত ব। অন্যায় কর্ম হইতে অধন্ম উৎপন্ন হয়। প্রায়শ্চিত্তাদি 

কশ্বা দ্বারা এই অধন্ম বিনষ্ট হ্য়। ধর্ম ও অধন্শ এই জীবাত্মার 

গুণ ॥ ১৬২-১৬৩ ॥ 

বল সদা হ্হাঘিত্তুদান্ব__জাবাহীলি । হাবাহিভ্সাঘাহযা হিম: ক্ষ, 

অল্মধা ঘাঘার্বীনাঁ ন্মিছিলচ্ভলঘা লিন্যাদাহলযা নব ভ্ঞাবাল্নহানি-তনাঁজলন্কতন 
ল কান্ত । অন্ুকদান্বাহয:_“ন্িংগন্ফল ক্ষভাঘাভ ল জ্ককনানিহায লিলা” হলি । লল্ত 
সাত চৃত্র ভঘানাহ্ঃ ভআ্ানু। ল ন্ন সলিষীবি-লহ্অজযীহক্কসাজলক্তমূ, অন 

বাক দালাজানাল্। ল ন্দ ল্নবি ক্ালল্্যমূ, দল্দব ন্বলক্ষভযাদৃত্না হান্স্বান্ 
নখাআমিলি ভ্রান্ছমমূ, ্কাভনিহীঘভয ভন্থকাহিবআাহ্ত্যিল আন্-বাল্লালানিলি । বাজা- 

জালহ্য হি ভল্যাঅলক্করনগলল্লালা জববঘীবাভতরবানাঁ ভ্যাঘাহকভ্রলতইক্ষমঘূততরমি 

ক্রজসবী ভাঘলাহিলি মাত্রঃ। লত্তব, ছন্বঘী5দি লভ্যানাবী5ভন্তু । লন্বলি্যাঘাহহ 

নিহত ক্কখ ক্লাহআত্্রলিলিনাভ্যদ্। অনল্যখাবিজু-লিযলঘৃতমবত্রলিত্বহঘ লঙ্গাদি 

অ্ংআানব। অভ্যলক্িলদৃতভিত হি ন্বপ্ভু'তঘীবাই: ভ্ঞাতত্, ল তু অভ্র, ন্যাতয স্কাত- 

নন্নিঅলিন্ব ভনশ্রাতিষ্রীততেভত জাহতাকী হবললাহ__ক্ক্পীনাহীলি । যহি ছাদৃতত্র' ল 
ভ্যান, লা জক্লাহাজভভ্নহাহিনা লাহ্যত্ত অহ্ভ্য ন ভ্ঘানু। ন স্থিঝন 
মানাইনাহা: দলিন্বলমী তা কত” হান্নঘবী, ল্য দূতঈিন সুলতআাহিলি আাতঃ | ঘৃবিন 
ইলত্রাদীব্রইল ছলিজঘাহমূ। অক্ষাজানাহী অল্ন্স ইনলাসীতী হত্তচসমান্্। 
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ইনলাঘাহীলনহওঘি লম্সপীবহত্তুইহযতমানূ। সীবী: ভুভ্বতনঘ্থল অিচ্ঘুসীতাহী শহ- 
ঘলত্রান, জল্যপ্তত্ভা ইব্বক্গা্মালান। উল ছিম্যুসীলিঅল্যক্তীন দহামিলন-হযাহিই 
অি্যুপীলিহাইইন ভদযবী ॥২€২॥ অধম হলি । নবজ্কাহি-ক্তততঘ্বানা লাহজীঘ- 
হাহীহাহীনাত্ম ভাঘননঘচ্ন হত: । লক্সসলাতনাহ-__সাঘফিল্বতলি । ঘহিষ্তাথসণ ন 
ভা, লহা সাযহিন্বজাহিলা লাহতত্ন ল ভাল । ন হ্থি বন লঙ্লাহলনাহীনা নাহা: 
সলিনল্ী বা নিথান্ত' হাব, ল্য দুম বিলচ্ছরাহিলি আনব: । আন্ত । 
ইন্বং্য ম্নাঘিদামান্বাহিনিনানঃ ॥২€২)। 

ধর্ম স্বীকারে প্রমাণ দেখাইতেছেন-__যাগাদীতি। যাগাদির ব্যাপাররূপে 
ধন্ম কল্পিত হয়। অন্যথ] অথণৎ ধর্ম স্বীকার না করিলে ফল লাভের বনকাল 
পূর্বেই যাগাদি বিনষ্ট হওয়ায় এবং ব্যাপারশুন্ত বলিয়া, বহুকাল পরে উৎপন্ন 

হইবে যে স্বর্গাদি ফল, তাহার জনকতা যাগাদিতে থাকে না । এই নিমিত্তই 
উদয়ানাচাম্্য বলিয়াছেন-_বহুদিনবিনষ্টকর্্ অতিশয় বা অপূর্বব-_ব্যাপার 
ব্যতীত ফলোৎপাদনে সমর্থ হয় না। অর্থাং যাগাদি অনুষ্ঠানের বহুকাল পরে 
স্বর্গাদি ফল লাভ হয়। কিন্ত ফললাভের বহুপুর্বেবই ফলের জনক যাগাদি বিনষ্ট 

হয়। অতএব ফললাভ কালে যদি যাগাদির ব্যাপারন্বরূপ কোন পদার্থ স্বীকার 

ন1! কর! য।য়, তাহ হইলে হ্বর্গাদি ফলের অনুপপতি হয়। এই নিমিত্ত 
যাগাদির ব্যাপাররূপে ধর্ম, অতিশয় ও অপুর্বব ইত্যাদি পদার্থ স্বীকৃত বা 
কল্পিত হয় । আশঙ্কা-ধশ্মীদিকে ব্যাপাররূপে স্বীকার ন। করিয়া যাগধ্বংসকে 
ব্যাপার বলিয়। স্বীকার করা হউকৃ। যদি বল একট কার্ষে;র প্রতি প্রতিযোগী- 

যাগাদি ও তাহ।র ধ্বস এই উভয়ের কারণত। থাকিতে সারে না। 

ইহ1 বলিতে পার না । কারণ সর্বত্র এরূপ নিয়মের কোন প্রমাণ নাই। যদি 

বল তোমার মতে অর্থাৎ ধিনি যাগাদির ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়। স্বীকার 

করেন, তাহার মতে ধ্বংসকে ব্যাপার বলিয়। স্বীকার করিলে ধ্বংস অবিনাশী 
বা নিত্যপদার্থ বলিয়া! ফলের আনন্ত্য হয় অর্থাং ব্যাপারীত্বত ধ্বংস চিরকাল 

আছে বলিয়] তাহার ফল স্বর্গাদিও চিরকাল উৎপন্ন হইবে । আমার-_অপূর্বব- 
বাদী মতে চরম ফল অপৃর্বেবর নাশক বলিয়া চরম ফলের পর অপূর্বব বিনষ্ট 

হয়। সুতরাং অপূর্ববজন্যস্ব্গাদি আর উৎপন্ন হইস্ত পারে না। এরূপ বলিতে 

পারা যায় না। কারণ কেবল যাগাদিধ্বংসই স্বর্গাদি ফলের কারণ নহে, 

কিন্তু ব্যাপারীভূত যাগাদি ধ্বংসকালবিশেষকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ 

করিয়। স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। এখন সেই সহকারী কারণ কালবিশেষ 

গুণনিরূপপম্ ৪৫৩ 



সর্বদাই না থাকায় ব্যাপারীস্ভৃত ধ্বংস অবিনাশী বা নিত্য হইলেও ভর্গাদি ফল 
চিরকাল উৎপন্ন করিতে পারে না। এই পূর্ববপক্ষ খণ্ডন করিবার জন্য গ্রন্থকার 

বলিতেছেন-_গঙ্ষাল্ান ইতি । গঙ্গান্নানের স্বর্গজনকত। আছে, এখানে জঙ- 
সংযোগধ্বংস ব্যাপার, কিন্ত অনস্তজলসংযোগধ্বংসের ব্যাপারত্ব স্বীকার 

অপেক্ষা লাঘববশতঃ এক অপুর্বই ব্যাপাররূপে স্বীকৃত বা কল্পিত হওয়াই 

উচিত । আশঙ্ক।- যাগাদির ধ্বংসকেও ব্যাপাররূপে স্বীকার করিবার 

প্রয়োজন নাই । যদি বল ব্যাপারশৃন্য অথচ বন্ুপূর্বেব বিন যাগাদির স্বর্গাদি 
ফললাভের প্রতি কারণত্ব কীরূপে সম্ভব হয়ঃ এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। 

কারণ ব্যাপার শূন্য যাগাদি স্থলেও অনগ্যথাসিদ্ধনিয় তপূর্বববন্তিত্বরূপ কাঁরপতা' 
আছে। অব্যবহিতপূর্বববন্তিত্ব চক্ষুঃসংযোগাদির কারপতার ঘটক, কিন্ত 
কাধ্যকালবৃত্তিত্ব ষেরূপ সমবাক্িকারণের জনকত্বের ঘটক হয়, সেইরূপ সর্ববত্র 

কারণত্বের ঘটক হয় না। অর্থাং কারণ হইলেই যে তাহাকে কাধ্যের 

অব্যবহিত পূর্ববক্ষণে থাকিতে হইবে এরূপ কোন নিয়ম বা ব্যাপ্তি নাই। 

সমবাযক্লিকারণস্থলে যেরূপ কারণের কাধ্যকালবৃত্বিত্ব আবশ্যক করে, 

অসমবায়িকারণস্থলে সেরূপ কারণের' কাঁধ্যাব্যবহিতপূর্বববৃত্তিত্ব আবশ্যক করে 

না। অতএব স্বর্গাদিফল যাগজন্য একথা স্বীকার করিলেও সেখানে কারণের 

অব্যবহিত পূর্ববনৃতিত্ব সিদ্ধির নিমিত ধ্বংস ব৷ অপূর্ববাদি ব্যাপার স্বীকার 
করিবার-প্রয়োজন নাই । * ইহাই পূর্ববপক্ষের আশয় । পূর্ববপক্ষের মত নিরাস 

করিতেছেন--“কর্মানাশা” ইতি । যদি ষাগাদি ক্রিয়া হইতে অপূর্বব, অতিশয় 

বা! ধর্ম উৎপন্ন না হইত, তাহা হইলে কর্মনাশ! নামক নদীবিশেষের জল স্পর্শ 

ভার! এ ধর্মাদির নাশ সম্ভব হইত না। কারণ সেই কর্মনাশ। নদীর জলস্পর্শ 

যাগাদির নাশক বা' প্রতিবন্ধক হইতে সমর্থ হয় না, যেহেতু পৃর্ব্বেই যাগাদি 

অনুষ্টিত হইয়াছে । অতএব এ জলম্পর্শ দ্বার] বিনাশ্য কোন ধর্ম বা অপূর্ববাদি 
অবশ্যই স্বীকৃত বা কল্পিত হয়। ইহার দ্বারা দেবতার প্রীতিই ( গঙ্গান্ান ও 

যাগাদির ফল ) এই অভিমত দূরীভূত হইল। গঙ্গাল্লানাদিতে সর্বত্র দেবতার 

প্রীতি সম্ভব হয় না। &কারণ দেবতা চেতনবস্ত হইলেও দেবতার প্রীতির জন্য 

গজগান্লানাদি কাহারও উদ্দেস্ট ব1 কাম্য নহে। মনুষ্তব্যক্তি বিসুগ্রীতি কামনা 

করিয়। যাগাদি কর্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব বিঙ্চুপ্রীতি'যাগাি কাম্য 
কর্মের ফল, স্বর্গাদি নহে । এই আশঙ্কা! সমাধানের জন্য বলিতেছেন- প্রীতি 
ইতি। শ্রীতি সুখের স্বরূপ বলিয়। বিষ্ুপ্রীতিতে উহ! নাই। অতএব বিশ্ব 
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প্রীতি শব্দ দ্বারা বিষুপ্রীতিজন্য অন্যের অভিলধিত স্বর্গাদিই উপলক্ষিত 1১৬২ 
নরকাদি সকল দুঃখের এবং নারকিদিগের শরীরাদির কারণ হইল অবধর্মা। 

অর্থাৎ কাধ্য-কারণভাবের অভেদ কল্পনা করিয়! কথিত হুইয়াছে--নরক- 
দুঃখের কারণ এবং স্বর্গ স্বখের কারণ । স্বর্গ ও নরক শবের অর্থ বিজাতীয় 
সুখ ও দুঃখ । আর নারকির। যে শরীর আশ্রয় করিয়া হঃখভোগ করে, সেই 

শরীরের সাধন অধর্ম। সেই অধর্ম স্বীকারে প্রমাণ প্রদণিত হইতেছে-_ 

প্রায়শ্চিতেতি । অধর্থমা বলিয়া যদি কোন পদার্থ না থাকিত, তাহ। হইলে উহ। 

প্রায়শ্চিতাদিদ্বারা বিনষ্ট হইত না। কারণ যাহার সত্বা নাই তাহার নাশ 

অসম্ভব । এ প্রায়শ্চিত্াদি ব্রন্মহত্যাদি কর্মের নাশ বা প্রতিবন্ধ করিতে 

পারে না। কারণ ব্রন্মহত্যা্িকর্মের নাশ ইহার পূর্ববেই হইয়। গিয়াছে 

অতএব স্বীকার করিতে হইবে- প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বার] ব্রন্মহত্যাদি কম্মা হইতে 

উৎপন্ন যে বস্তর নাশ হয়, তাহারই নাম অধর্ম। জীব ইতি । ঈশ্বরে ধশ্ম ও 

অধন্ম থকে না। এইজন্য ধর্ম ও অধর্ম জীবাত্মার গুণ বলিয়া কথিত 

হইয়াছে ॥ ১৬৩ ॥ 

হুদীত বাজলাজল্মী বালাহুঘি নিলহযল: । 
হান্বী চনলিহল নাহল মুহল্লাহিমনী চনলি: ॥৫৬। 

ল্ধঘতঁঘীবাহি অন্দ্া নাবী ক্ধাহঘী মলা: | 

অন্ন: হাল্ছী লশীন্থুলি: শীঙ্সীব্ঘত্ মুল্মবী ॥৫ধ 
ধর্ম ও অধন্ম বাসনাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হস এবং তত্বজ্বান হই.ত উহারা 

বিনষ্ট হয় । শব্দ দুই প্রকার--ধন্তাত্মক ও বর্ণাতক ( ধ্বনি ও বর্ণ )। মৃদঙ্গাদি 

হইতে উৎপন্ন শব্দ ধ্বনি বলিয়া অভিমত । আর কণ্ঠ-তালু প্রভৃতির সংযোগ 
হইতে উৎপন্ন শব্ধ ক, খাদি বর্ণাত্মক বলিয়! কথিত। সকল শব্দই আকাশে 

থাকে। শব কর্ণাকাশাবচ্ছেদে উৎপন্ন হইলে শ্রবণেন্দত্রিয়দ্বারা গৃহীত বা 

শ্রাবণ-প্রত্যক্ষ হয় ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

হদী আহলঘিন্নী'। ভাবনিলি। অলী হ্বানিনা ভুবি5দি গ্তরন-তুচ্ভলকজ্লতী 
ন ক্ভমারলিলি শাম্বঃ | হ্ানাহ্ধীলি। অদিলা অলণহিন্: | নু ংনহ্মানক্য 

ক্র্থ ঘচ্দঘিম্ললাহান্তমূ, “লান্ুক্ক' হ্রীঘবী কল কল্জরন্সীভিহাক্তঘি” হলি লত্বন- 

নিহীঘানু। হ্খত্থ লংলঙ্কানিলা হিলি কাবন্যুইন অন্তত হ্্মীতা নীশীন হা ছলি 

বন্ধ। লগ ত্য শ্রত্নীছিলনাহাঙ্ষীনভহাক্ষআজু। করখনল্যশ্বা সাধহিলাহিনা 
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জ্দজা লাহা:? শহুক্টদ্--“জালালি: অহ্তক্ষম্দাঁতি অহদানূ ভ্ুবওজজৃল:”-__ 

“হীঘন্ৰ তায জজ্লাঁতা অভিলিনূ হই: হাত ই? হলি'। লন শ্রধ়ালিনহলহি হাকীহাভ- 

হাল ভ্তষ্বন্ংঘ্তাহিন্ত্ব ল ভ্যান, হবাদন ভঙ্না কল্দতা নাহাহিলি ললন। সাহভ- 

অহজ্কজ্লতালজ লাহানূ। লহীভন্ঞবীহলীবাঅলক হরি যু কচ লন সাহভ্ৰমূ, লহজিনাঘনীত 

লামু্রমিলি শন্ননলিলি | হাজ্হুলিফনযলি- হাজ্জ হুলি। লমান্থুভিহাক|হাঅননল: | 

ত্হহখহাজব্হযাসহবগাহাহ-_শীগলি |২৫৬-২৫এ। 
ধন্ম ও অধশ্খ এই দুইটি গুণ পদার্থ । অতএব অর্থাং বাসনা বা রাগ হইতে 

ধর্ম ও অধর উৎপন্ন হয় বলিয়াই জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কর্তৃক আচরিত ব] অনুষ্টিত 
স্বককৃত ও দৃষ্কৃত কর্ম ধর্মা-ধর্মদূপ ফলোওপাদনে সমর্থ হয় না। কারণ সেখানে 

রাগরূপ সহ্কারিকারণের অভাব আছে। জ্বান হইতেও। এখানে অপি 

শব্ের অর্থ “ওকার” দ্বারা ভোগের সংগ্রহ হইল । অর্থাৎ যেমন তত্বজ্ঞাঁন দ্বার! 

ধন্মাধশ্মরূপ কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় সেইরূপ ভোগের দ্বারাও কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত 

হয়। যদি বল “কর্মফল ভোগ ন। করিলে শতকোটিকলেও কর্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত 

হয় না” এই বচনের সহিত বিরোধহেতু তত্বজ্ঞান কীরূপে ধর্ম ও অধর্মের নাশক 

হইতে পারে? অতএব বলিতে বা স্বীকার করিতে হইবে যে তত্বজ্ঞানী 
ব্যক্তিরও অত্যঙ্লকাল মধ্যে কায়ব্যুহ অর্থাং ভিন্ন ভিন্ন শুরীর অবলম্বনে 
ভোগ দ্বারা পূর্ববকৃত কর্মফল নাশ হয়। এরূপ কথা বলিতে পার না। 

যেহেতু “নাভূুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদিস্থলে ভোগ শব্দের দ্বারা বেদবোধিত 
নাশকপদার্থের উপলক্ষক অর্থাং এ ভোগপদের দ্বার। বেদে কম্মফল নাশকরূপে 

উপদ্দিষট বা কথিত সকল পদার্থ বোধিত হয় । তাহ] না হইলে প্রায়শ্চিতাদি দ্বারা 

কর্শের নাশ কেমন করিয়। সম্ভব হইতে পারে । স্বৃতরাং কথিত হইয়াছে 

“হে অজ্জ্বন ! জ্ঞানাগ্সি সকল কর্ম ভম্মসাং করে” সেই পরাবর অর্থাৎ পর 
শব্দের অর্থ ধ্যানগম্য, অবরশব্দের অর্থ শব্াখ্যবেদ। ধ্যানগম্য বেদন্বরূপ 

ব্রন্মের দর্শন হইলে জীবের সকল কর্ম নফ হয় ইত্যাদি । «ভিদ্যতে হৃদয়- 

গ্রস্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ববসংশয়াঃ, ক্ষীয়স্তে চাস্য কশ্াণি তন্মিন্দুষ্টে পরাবরে” ॥ 

শঙ্কা__যদি বল ফত্বজ্ঞান ছারা সকল কর্থের নাশ হয়, তাহা হইলে তত্বজ্ঞানী 

ব্যক্তির শরীরস্থিত ও সৃখহৃঃখাদি হইতে পারে না, কারণ ব্রন্মজ্ঞান ছ্বার। তাহার 

সকল কর্মই নষ্ট হইয়াছে, শরীর কর্মজন্য, কর্মাভাবে শরীর পর্যস্ত অসম্ভব। 

এরূপ শঙ্কা করিতে পার না। তত্বজ্ঞানদ্বার1 প্রারন্ধ ভিন্ন সকল কর্মের নাশ 
হয়। সেই সেই শরীরভোগের জনক যে কর্ম, ভাহাকেই রানু কর্ম রলে 
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অর্থাং যে সকল কর্মের ফল হইতে শরীর উৎপন্ন হয়, সেই সেই কর্ম প্রারন্ধ 
বলিয়া কথিত হয় (10056 ৪০5 ৮1110) 12৬6 81580 662 
€০ 09৪87 0010) এই অভিপ্রায়েই “নাতুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম” ইত্যাদি বাক্য 
কথিত হইয়াছে_ ভোগ ন। করিলে প্রারন্ধ কর্ম বিনষ্ট হয় না। শব্দ নিরূপণ 
করিতেছেন__-শবক ইতি । শব সমবায়সন্বন্ধে আকাশে বৃত্তিমান্ হয়। দূরে 
উৎপন্ন শব্ধ শ্রোতা শুনিতে পায় না বলিয়। গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ শ্রোত্র ইতি । 

অর্থাৎ যে স্থানে ভেরীর সাহত দণ্ডাভিঘাতসংযোগ হইতে বা বংশগ্রস্থিবিভাগ 
হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়। শ্রোতার শ্রোত্রেন্দ্রর় সেখানে থাকে না, যেহেতু 
শ্রোতা দুরে অবস্থান করিতেছেন। তংতৎ আকাশে উৎপন্ন শব্দ প্রবাহরূপে 
শ্রোতার-শ্রোত্রের সহিত সন্নিকৃষ্ট হয় । অর্থাং যেখানে ভেরীদগুসংযোগদ্ার। 
তত্রত্য আকাশে একটি শব উৎপন্ন হয় । এ শব্ধ বীচিতরঙ্গন্তায়ে বা কদ্ব- 
মুকুলন্যান্য ন্প্জির অধিকরণে অগ্রবস্তী আকাশে স্বসমাঁন ছ্তীয় শব্দকে 
উৎপন্ন করে। এ দ্বিতীয় শব একটু অগ্রবর্তী আকাশে তাদুশ তৃতীয় শব 

উৎপন্ন করে । এই নিয়মানুসারে শ্রোতার কর্ণ পর্যন্ত শবের প্রবাহ চলে । 

যে শবটি শ্রোতার শ্রোত্রেক্দ্রিয়দপ আকাশে উৎপন্ন হয়, সেই শবেরই শ্রোতার 

প্রত্যক্ষ হয়। প্রথমাদি শব প্রত্যক্ষ হয় না ॥ ১৬৪-১৬৫ ॥ 

নীন্দিংল্া্জল অনুন্ঘলিত্্ ক্দীলিতা । 
ন্হ্নন্ধীহক্ক-] শীকন্ক ] ল্সামাভুন্নলি: ন্ষহনলিল্লন ॥৫৭। 

বীচিতরঙ্গন্যায়ে শব্দের উৎপত্তি কীত্তিত নয় । যেমন জণ শয়ে একটি 

প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে তাহার চতুর্দিকে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়, এ এরঙ্গ নিজের 

পরবর্তা জলে অপর একটি তরঙ্গ উৎপন্ন করে, এইভাবে ক্রমশ তরঙ্গ উৎপন্ন 
হইয়! তীরদেশে বা তটদেশে আসিয়৷ তরঙ্গন্তিমিতি হয় । সেইরূপ ম্ব্দগশব্ব- 

সংযোগদ্বারা বা ভেরীদগুসংযো গদ্ধুর1 বা বংশগ্রস্থিবিভাগদ্বার। বা তালুকগ্ঠাদির 

অভিঘাতদ্বার। যে শব্ধ উৎপন্ন হয়, সেই একটি শব্দই তাহার চারিদিক ব্যাপিয়া 

শব্দ/ত্তর উৎপন্ন করে, এইভাবে শব্ধ ধারাক্রমে শ্রোতার শ্রোত্রাকাশে শব উৎপন্ন 

করিয়। স্তিমিত হয় । এবং শ্রোতা এই শব্ের প্রত্যক্ষ করে । কেহ কেহ বলেন 

কদম্বকোরকন্যায়ে বা কদম্ধগোলকন্তায়ে শস্দর উৎপতি হয়। কদম্ের 

কোরক-মুকুলন্ায়ও অনুরূপভাবে এঁ শব হইতে শবান্তরোৎপত্তি হয় । এবং 

প্রথম প্রথম শব্ধ হইতে অনেক শব্দের উৎপত্তি হয়। এইভাবে ক্রমশঃ শব 

উৎপন্ন হইয়া! কর্ণবিবর পর্যন্ত গিয়া! পৌছায় । 
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ভেরীদগুসংযোগাদিজন্য শবের সমবায়িকারণ হইল ভেরীর দ্বার] অবচ্ছিশ্ন-_ 
বিশিষ্ট আকাশ । ভেরীর সহিত আকাশের সংযোগ অসমবায়সিকারণ এবং 

ভেরীদণগ্ডুসংযোগ শবের নিমিতকারণ। এরূপ অন্যত্রও বুঝিতে হইবে । শব্দ 
ধনাত্মক ও বর্পাত্মক । 

কণ্ঠতালু প্রভৃতি স্থানাবচ্ছিন্ন আকাশ সমবায়িকারণরূপে, তালু প্রভৃতি 
স্থানের সহিত আকাশসংযোগ অসমবাক্সিকারণরূপে, প্রযত্রবিশিষ্ট-আত্মসংযুক্ত 
বায়ুর তালু প্রভৃতিস্থানে অভিঘাতরূপ সংযোগ নিমিত্কারণরূপে বর্ণাত্মক 

শবকে উৎপন্ন করে । বক্তার বদনবিবরাবচ্ছিন্ন াকাশে উৎপন্ন বর্ণাআ্সক শব 

বীচিতরঙ্গাদি নিয়মে শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে স্বজাতীয় শব্ধ উৎপন্ন করে এবং এ 

শব্দ প্রত্যক্ষের বিষয় হয় । যদিও প্রত্যেক শব্দের উৎপত্তি ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যাবচ্ছিন্ন 

আকাশে হয়, তথাপি তাহাতে আকাশের ভেদ প্রতিভাত হয় না। সকল 

শব্দের উৎপত্তিতে বা সকল শবের প্রতি একই আকাশ সমবায়িকারণ হয় । 

ভেরী, ঘট ও শ্রোত্রাদির দ্বার অবচ্ছিন্ন আকাশে ভেদ ব্যবহার ওপাধিক। 

উপাধি দ্বার। মূলবস্তর ভেদ হয় না। শব্দ হইল অব্যাপ্য বৃর্তি। শব্দ 

প্রথমক্ষণে উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয়ক্ষণে বর্তমান থাকে এবং তৃতীয়ক্ষণে বিনষ্ট 
হয় ॥ ১৬৬ ॥ | 

নন্তু বুক্কান্বভ্উইলীব্দন্নী হাজ্ই ক্কখরতুন্ঘতিতলআহ্-্বীন্বীনি। আবাহাভ্হভ্য 

লহিত্ত্বাব্বিনচিন্তললী5ল্য:“হাঙ্হভবীলত হাজইল অল্যবী, বীল শ্বাহলহব ভ্যাঘন্ক:। হ্ 
ক্ললঘা াঙ্সীন্দল্লী হৃষ্ান ইলি। 

কৃমি । আহাহাতভবাহ্ ভুহাবিষ্ত হুহা হাজ্হা শুল্ণত্ল্বী । ভ্রলহাল্ত হুহা হাতা 

শত্ঘহ্যল্ন হলি আাত: | অহিলনূ. নব বীহতানজ' কহ্যন্নি্লল হলি ॥২৭ৎ॥ 

যদি বল ম্বদঙ্গাদ্বচ্ছেদে উৎপন্ন শব্দ কেমন করিয়। শ্রোত্রাবচ্ছেদে ব! 

শ্রোত্রাকাশে উৎপন্ন হয় ? এই আশঙ্কানিরাব্ঝরণের জন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_ 

বীচীতি। প্রথমোৎপন্ন শব্দ দ্বার সেই শবের বাহিরে দশদিকে অন্য শব 

উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় শব্দ দ্বার! আবার সেই দ্বিতীয় শবের ব্যাপক ব। সজাতীয় 

অপর শব্দ উৎপন্ন ক্লুরে । এইভাবে ক্রমশঃ শব্দ শ্রোতার শ্রোত্রে উৎপন্ন হইয়া 

প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। যেরূপ জলাশয়ে একটি তরঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে 

বু তরঙ্গ উৎপন্ন হইয় প্রথম তরঙ্গের উৎপত্তিদেশ হইতে অনেক দুরদেশে 

তরঙ্গ উৎপন্ন হয্স। সেইরূপ ম্ৃদঙ্গাদি দেশে সমুৎপন্ন শব্ধ উক্ত রীতি অনুসারে 

ক্রমশঃ শ্রোতার শ্রোত্রদেশে উৎপন্ন হইয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় হয়। কদন্থ 
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ইতি। প্রথম সমুৎপন্ন শব্ধ হইতে দশদিকে দশটি শব্দ উৎপন্ন হয়, পরে সেই 

দশটি শব্ধ হইতে আবার অপর দশটি শব উৎপন্ন হয় | ইহাই ভাবার্থ। এই 

মতে কল্পনার গৌরব দোষ হয় বলিয়া “কাহারও মতে” এইরূপ কথিত 

হইয়াছে ॥ ১৬৬॥ 

ভল্ঘন্ন: ক্কী নিলচ্ত: ধ হবি নুক্ধংলিক্সলা | 
জীও ক হবি নুকতিত্ত বাজহমননজক্নণী ॥৫ৎ৬ 
বইনীম্রলিত্মাতী অআাবীনওদি হহালাত্। 
অংলাহলিত্সা ঘি বলা: অভ্ মল ভি ল: ৫1 

ইলি লহ্বানহীনাধ্মাঘ-শ্রিঘালিনা অখন্থান্নায্ম বুস-গীলিল্্নাখ-নস্বালল অন্রান্বাহ্য- 

শ্রিহ্ন্মিলী 'লানানহিহ্উ্ঃ (ন্ডাহিক্কালভী ) অনান: ॥ 

“ক”কা * উৎপন্ন হইয়ানছ, “ক”কার বিনষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি প্রতীতিবশতঃ 

শর্ষের অনিত্যতা সিদ্ধ হইয়াছে । “সেই এই ক” ইত্যাকারক যে জ্ঞান 

উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞান সজাতীয়ের জ্ঞাপক অর্থাৎ এই «“ক"কারটি সেই 

«ক”কারের সজাতীয় এরূপ বোধের উদয় হয়। যেমন “সেই ওষধ” এরূপ 

বলিলে, যে ওষধ পূর্বের ব্যবহার করা হইয়াছিল, এইটি তাহার সজাতীয় ওষধ 

এইরূপ বোধ হয়। অতএব সকল বর্ণ ই অনিত্য। ইহ1 আমাদের নৈয়ায়িক- 

' দ্িগের অভিমত ॥ ১৬৭-১৬৮ 0 

নন্ত হাভ্য লিত্ঘততান্তন্ঘলিক্কখলনতল্পলন্আনহ -তনুঘন্পলি । সতহালামৃবুদাহু- 

বিনাহাসকযবহাজিাহলিতযঅনিজথ | নন্তু ভ হনায ক্ক্কাব ছুদ্যাছি সযসিগ্বালা- 

ভলতহানা নিজ্মলমূ্। হত ন্মীনূসাক্নিলাহান্ত্তিস'নকরজত্ঘল আন্থ_ঘী5আদলি। 

ভাজাব্যলিনি। লঙ্গ সত্যমিক্বানভ্য লন্বজালীঘব্ত্র লি লত্তু লহুত্যতঘমতীলিম্য:, 

ও সনীলিলিহীঘানু । হত্ঘস্ব লতীহদিনুভ্তঘীন ললহন্লিলি ॥২ঘ৩।। 

নন্ত্ব বজালীই ঘীডযনিলি সব্যবিষ্থা স্তুন হা হত্যল আন - লইঘলি । যহীমঘ 

লন ভুল বহীনঘলন্ধনাঘি ছুললিজ্যাহি-হ্হালাহিলিননাতর ২85॥ 

হলি গীদহ্থানহীঘাছযায-লিযালিতাঘ-অন্তান্নায্থস্তল-সীলিম্্লা এস্বালল- 

সন্রাাচ্া-ছিহন্ছিলাতা জিভান্নজু। পন্তা যুতানিকনআম্। 

ভলামহলাঘ-সলখীডণি ॥ 

শব্ধ নিত্যপদার্থ বলিয়! নিত্যবন্তর উৎপত্তি কীভাবে সম্ভব হয়; এই 

আশঙ্কার উত্তরে গ্রন্থকার বলিতেছেন_-উৎপন্ন ইতি। সকল শব্দ উৎপতি ও 
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বিনাশশীল বলিয়! ব্যবস্থিত হওয়ায় শব্দের অনিত্যত্বসিদ্ধ হয়। উৎপত্তির 

পূর্বে শবের উপলব্ধি হয় না । উচ্চারণের বা! অভিঘাতের পর শবের উৎপত্তি 

হইলে শব্দের উপলব্ধি হয় । সৃতরাং শব্দ স্থায়ী পদার্থ নহে । শব্দ উৎপত্তিশীল 
জন্য-ভাব পদার্থ, স্বতরাং শবের বিনাশ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 

ংযোগ বা বিভাগের দ্বারা শব্ধ উৎপন্ন হয় । উচ্চারণের ছার বক্তার 'মুখবিবরে 

শব উৎপন্ন না হইয়া! ঘদি অভিব্যক্ত হয় এই কথা বলিলে এ শব শ্রোতার 

শ্রোত্রেন্িয়দ্ারা গৃহীত হইবে না1। যেহেতু শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয় বক্তার 
মুখবিবরে গমন করিতে পারে না এবং এ অভিব্যক্ত শব ও শ্রোতার 

শ্রবণেন্দ্রিয়ে প্রবিষ্ট হইতে পারে না। স্বৃতরাং শব্দের উৎপত্তি স্বীকার করিতে 
হইবে । এবং বীচীতরঙ্গন্তায়ে শব শ্রোতার শ্রবণেক্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগ্রাহাবিষয় 

হয়। এইভাবে নৈয়ায়িকের। শব্দের অনিত্যতা স্বীকার করেন । 

যদি বল “সেই এই ককার” ইত্যাকারক প্রত্যভিজ্ঞা হইতে শবসমূহের 

নিত্যতা সিদ্ধ হয়। অতএব পুর্ব কথিত শব্দ সকলের উৎপত্তি ও বিনাশকোধ 

ভরমাত্মক বলিতে হইবে । এইজন্য গ্রন্থকার বলিতেছেন-_-“সেই এই” ইত্যাদি । 

সাজাত্য ইতি। সেইস্থলে অর্থাৎ “এই সেই ককার” ইত্যাদিস্থলে সজাতীয়ত্বই 

প্রত্যভিজ্ঞার বিষয়, কিন্তু “সেই ব্যক্তির সহিত অভেদ” ইহ] গ্রুত্যভিজ্ঞার বিষয় 

নহে। পূর্বে যে পদার্থ প্রত্যক্ষ হইয়াছে, পরবর্তীকালে যদি সেই জাতীয় 

পদার্থ পুনঃ প্রত্যক্ষবিষয় হয় এবং সেই সময়ে পূর্ববপ্রত্যক্ষজ্ঞানজম্য-সংস্কার 
উদ্বুদ্ধ হইলে এঁ উদ্বুদ্ধ সংস্কার-সহকৃত-প্রত্যক্ষ-জনক-সামগ্রীর দ্বার যে জ্ঞান 

হয় তাহ! প্রত্যভিজ্ঞা বলিয়া অভিহিত হয় । অতএব পুর্ববপ্রত্যক্ষবিষয়ের সহিত 

বর্তমান প্রত্যক্ষীভৃত বিষয় প্রত্যভিজ্ঞানে অভিন্ন নহে। যেহেতু তাহা না 

হইলে পূর্বেবাক্ত উৎপাদ ও বিনাশশালী প্রতীতির সহিত বিরোধ উৎপন্ন হয় । 

কলিকাতায় যখন দেবদর্তকে দেখিয়াছিলাম তখন জ্ঞান হইয়াছিল-_-“অয়ং 

দেবদত্ত2” | বর্ধমানে দেখিবার সময়েও যদি “অয়ং দেবদত্তঃ” এরূপ জ্ঞান 

হয়, তাহা হইলে এই জ্ঞান প্রত্যভিজ্ঞা বলিয়া! গণ) হয় না। এ সময়ে দেবদত্তের 

সহিত চক্ষুঃসংষেধুগের পরই কলিকাতায় প্রত্যক্ষজ্ঞানজন্য সংস্কার উদ্বুদ্ধ হইলে 
“সঃ অয়ং দেবদত্2” এরূপজ্ঞান হইবে । এই জ্ঞানকেই প্রত্যভিজ্ঞা বলে। 

এইভাবে সজাতীক়্ প্রত্যভিজ্ঞার বিষয় হইলে উৎপাঁদ-প্রতীতি ও প্রত্যভিজ্ঞা 

এই ছুই প্রতীতির ভ্রমশূন্যত্বসিদ্ধ হইল ॥ ১৬৭ 
যদি বল সজাতীয় বস্তস্থলে “এই সেই” ইত্যাকারক-প্রত্যভিজ্ঞা কোথায় 
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পরিলক্ষিত হইয়াছে; এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন-_-তদেব ইতি । যে 

ওষধ আমি তৈয়ারী করিয়াছি, সেই জাতীয় ওঁষধধ অন্য লোকও তৈয়ারী 

করিয়াছে । এরূপ প্রত্যভিজ্ঞা জ্ঞান পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা 

দেখিতে পাওয়। যায় বলিয়া “সেই এই” এইরূপ স্বজাতীয়তুবিষয়ক গ্রতীতির 

অভাব নাই । ইহাই ভাবার্থ ॥ ১৬৮ ॥ 

ইতি মহামহোপাধ্যায় __ বীরেশ্বরতর্কতীর্থ - দেশিকোত্মোপাধিক 

শ্রশ্রীজী বন্যায়তীর্থানন্তকুমারতর্কতীর্থমহো দয়ান্তেবাসি - ভারদ্বাজানদা প্রসাদ সত 

- শ্ীগোপালচন্দ্রতর্কতীর্থকৃত-কারিকাবলী সহিত সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ 

বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত । 

গ্রন্থ সমাপ্ত 

গুণনিরূপণম্ ৪৬১ 



অন্তুন্ধ 

ক্ষর্পিকাবিশেষ- 

দ্িত্বা 

দ্রবংত্ববত্ত 

বিশেষণ-গুণবত্ত 

পৃথিবী-জাতি 

ত্বপিক্দ্রিয়রূপাদি- 

শবীয় তব 

ঘ্রাণজাতি 

জন্যাজ্ঞানসামান্যর 

অবশিষ্ট 

“যেহেতুগ 

প্রত্যক্ষের প্রতি 

হইলে 

জ্ঞানের প্রত্যক্ষহেতু 

প্রত্যক্ষ বা খণ্ডের 

বৈলক্ষন্য 

হইব 

স্ধূপ-সন্বন্ধে 

তাদবস্থ) 

ব্যাপ্তিজ্ঞান 

গুণ বৃতিগুণ- 

গ্রমাণ্য 

সাধ্যঃ 

গান্ধাত)স্তাভাব 

€ পরম্পরা ) 

৪৬৭ 

শুদ্ধিপত্র 

শুদ্ধ 

ক্ষণিকবিশেষ- 

দ্িত্ব 

স্রবত্বব্তৃ 

বিশেষ-গুণবত্তৃ 

পৃথিবীত্বজাতি 

।গক্জ্িয়, রূপাদি- 

গীশ্রক্ত্ব 

প্র। জাঁদি 

জন্যজ্ঞানসামান্যের 

অবিশিষ্ট 

এই পদটি নিরর্থক 

প্রত্যক্ষাত্মকজ্ঞানের প্রতি 

থাকিলে 

জ্ঞানপ্রত্যক্ষে হেতু 

প্রত্যক্ষ খণ্ডের বা 

বৈলক্ষণ্য 

হইবে 

স্বরূপ-সম্বন্ধে 

তাদবস্থ! 

অসিদ্ধিজ্ঞান 

গুণবৃত্তিগুণ- 

প্রামাণ্য 

সাধ্য 

গন্ধাত্যস্তাভাবাভাব 

( পরম্পর। ) 

পৃষ্ঠা 

৭৫ 

৪২২ 

৪৩৪ 

১১ 

১৫ 

২9) 

১৪ 

২৫ 

২০ 

৮ 

১৭ 

১৪৯ 

৯ 

৭ 

২০ 

২৪ 

৬ 

৬ 

১৫ 

৮ 

৯১০ 

ভাষাপরিচ্ছেদ ও কান্রিকাবলী 



অহ 

বত 

হন্ব-ন্লাল্তত্রলি 

হলনৃতন্তুসলি 
লইক্ঈীলি 

শ্রাসতু 

ব্য 

শ্হীযল্ন 

মলিনাহ্যান 

নী 
লালামাননু 

কঙঘল্ত 

নবজ্তিদ্বংা্মাল্ 

বান 

সৃতি 

স্ণীডদি 

অন্বিলান্- 

নন্তমা ই- 
নন্রি- 

নত্্ঘা ই- 
অন্তর" 

সুজির 

অন্থিনান্ 

অন্তিনিতহ্- 

নন্বিমান্ 
অন্বঘান- 

নন্িংণি 

শদ্ধপ্র 

এ 

হৃত্িঘগ 

হুদ 

রত্রতত্রতরত্ 

হন্বল্হুলান্ননলি 

নন্ব-ব্বাসলি 
লইন্রলি 

প্রান্ত 
ইহ 

লহীঘত্র 

দলিঘাহ্যলি 

নী 
মালামানান্ 

০0০১৩] 

শ্রচিন্তদ্ধতত্রামাত্রানু 

স্বাল ত্রা 

সুনিতন 

জংনিগণি 

নন্বিনাল্ 

নন্মাই” 

রন্থি- 

নন্ত্রমাই- 

নন - 

স্তুতি 

নন্বিনান্ 

শন্তিনি্ব- 

ন্থিনান্ 

নগ্ছঘমাত্র- 

নন্ত্রিংদি 

৩ 

ও 

ত্ও 

ত্ও 

২২০ 
২২০ 
২২০ 
ংইং 
২ 
২২ 
২৩ 

৭০ 
২০ই 
৭০ 
বং 
তথ 
২ 
চক 
২ 
কু 
দ্থৎ 
২২ 
৭২ 
ৰ্থৎ 
নং 

২ 
ন্ৰ 

২এ 

২৫ 

২৫ 

৪৬৩ 



অহ্যতু 

অন্কঘমান্বাহি- 

ক্মাঘভ মীনা 

ঘলিঘীহি- 

অন্থঘবাশ্র- 

মন্তিতত্র- 

সলমন্বন্িনান্ 

মলযনস্তিন্বা- 

গপ্বব 

ঘন্ববীব্বষ্ 

ক্ালবসলিল 

ন্নাল্মমান্লনন তি- 

লিদৃরক্তত্রাভ্ন: 

পরসাহকলান্ল- 

ঘতাবিলাহীদি 

বখনুতে 

ঘ্দী 

হতাণললে 

অনুদনজললিলি 

৬০] 

হয 

নন্কঘব্নান্রাহি- 

ক্লণিভ আীৰা- 

সলিঘীহি- 
নন্বঘনাশ্র- 

অন্িত্র- 

সদযনক্বিনান্ 

সঈঅলন্বিতত্রা- 

5শব 

অন্র্লীবংস 

ক্কতীলীতঅলন 

ন্বা-নযাবুননবি 

ভিদৃন্ত্রাহ্য- 

ন্যাহলান্ত 

অন্াহিলাহীনুদি 

দ্বখনসংতর 

অজ্লাঁ 

ভ্যানন্ককত্র 

(ক্ষাব্ম্কাভিখন ) 

অন্তুদনজললিলি 

কত 

ত্ওই 
নও 

নও 

চ৩৩, 

২২০ 

চে 

ই৩২ 

২৩২ 
৮২০ 

র্২০ 

শর 
৬২ 


